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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0714529-70.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de Pedido de Providências proposto por Jeferson Cerqueira 

Furquim Brunner em desfavor do Oficial de Justiça Regis Lisboa 

Rodrigues, matricula 9577, em razão de não ter dado cumprimento ao 

mandado de busca e apreensão pertencente ao processo de n° 

1014470-83.2018 da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões.

 Alega, que o oficial de Justiça deixou de cumprir a ordem judicial sem 

contramandado ou ordem escrita da Juíza da 3ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, (mandado de busca e 

apreensão) do veículo Honda/Fit, Placa QBI-8400, Renavan:1030195711, 

em razão da informação prestada pela parte requerida através de cópias, 

de que havia um processo anterior a este em andamento na 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT.

 Em resposta, sustenta o servidor que deixou de cumprir a ordem judicial 

sem contramandado tendo em vista que no ato do cumprimento do 

mandado judicial foi informado pela requerida de que havia uma ação em 

curso anterior a esta na 1ª Vara Especializada de Violência Domestica e 

Familiar contra a Mulher.

 Aduz, que por precaução e visando evitar futuros danos irreparáveis 

entendeu prudente informar a Douta Magistrada da ação em Tramite na 1ª 

Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher.

 Relata que, diante dos fatos noticiados, o Juízo da 3ª Vara Esp. Família e 

Sucessões declinou a competência para o Juízo da 1ª Vara Esp. da 

Violência Domestica e Familiar contra a Mulher tendo em vista que se trata 

de competência exclusiva desta para o processamento e julgamento das 

causas cíveis e criminais decorrentes da pratica de violência domestica e 

familiar contra a mulher no âmbito familiar.

 Relatados. Decido.

 Conforme decisão constante no (andamento de n° 10) verifica-se que o 

Juízo da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões, declarou incompetência 

absoluta para julgar e processar a ação que deu origem ao mandado 

judicial em tela, sendo assim a decisões judiciais tornam-se sem efeito.

 Tendo em vista que não resta evidenciado a má-fé por parte do Oficial de 

Justiça que apenas procurou agir com precaução e cautela ao dar 

cumprimento ao mandado judicial, em razão da informação prestada pela 

requerida de que já havia uma Ação em tramite anterior a esta decisão.

 Insta salientar que cabe a presente Diretoria apenas a análise de eventual 

falta funcional dentro do poder disciplinar. Nesse sentido, não restou 

comprovada, negligência ou má-fé na atuação funcional do Servidor.

 Por fim, acolho a manifestação do servidor e determino o 

ARQUIVAMENTO da reclamação.

Cientifique as partes do veredito e após arquive-se o expediente mediante 

as cautelas de praxe.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA nº 0717800-87.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

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

servidor(a) ADYR GONÇALVES DE QUEIROZ, Matrícula nº. 234, Técnico 

Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - 3ª Vara Cível - Comarca da Capital - 

SDCR, referente ao quinquênio 2013/2018.

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

Informação n° 081/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 06 (seis) 

licenças-prêmio relativas ao período de 08/07/1983 a 08/07/2013, bem 

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

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

 Desse modo, uma vez completado o período aquisitivo e não tendo o(a) 

servidor(a) infringido o artigo 110 do mencionado Estatuto durante o 

período vindicado, DEFIRO o pedido formulado pelo(a) servidor(a) a fim de 

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 08/07/2013 a 

08/07/2018, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº:

0723964-68.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

 USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

 ADVOGADO (S):

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB/MT 3.150-A

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) determina que na 

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

comprovar sua inscrição,intime-se o requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0715129-91.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 BANCO BRASIL S.A

ADVOGADO(A):

 SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/MT 14.258-A

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Custas Judiciais proposto por 

BANCO DO BRASIL S.A em benefício de BARCELOS E JANSSEN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, em relação à Guia nº 53571 e 53570 sob o 

fundamento recolhimento indevido.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 53571 
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arrecadada no valor de R$ 1.366,65 (um mil trezentos e sessenta e seis 

reais e sessenta e cinco centavos) e 53570 arrecadada no valor de R$ 

1.366,65 (um mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco 

centavos).

 Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao 

processamento da restituição e autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0710369-02.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

ADMINISTRADOR(S):

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) determina que na 

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

comprovar sua inscrição,intime-se o requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0723713-50.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE

ADVOGADO(A):

 DAUTO BARBOSA C PASSARE - OAB/MT 6.203

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por Maria 

Claudia De Castro Borges Stabile em benefício próprio, em relação a Guia 

nº 35803 sob o fundamento de recolhimento em indevido.

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

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

ser instruídos com os seguintes documentos:

 Procuração Judicial constando poderes específicos outorgados pelo 

interessado para finalidade de “receber e dar quitação”.

Data de Nascimento do Beneficiário.

INTIME-SE a Requerente para apresentar os documentos faltantes 

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

presença de todos deve ser rigorosamente observada.

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

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 27 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA N°:

0722547-80.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 FLAMBOYAN MODAS

 ADVOGADO(A):

 OTACILIO PERON OAB/MT 3684-A

Vistos, etc.

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

FLAMBOYAN MODAS em benefício próprio, em relação às Guias de nº 

44021 e 44016 sob o fundamento recolhimento indevido.

 Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente às Guias de nº 44021 

arrecadada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e guia de n° 44016 

arrecadada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 Encaminhem-se o expediente ao Departamento de Controle e 

Arrecadação – DCA (TJMT) para as demais providências quanto ao 

processamento da restituição e autorização do Presidente do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Depois de efetivada a transação, arquive-se o presente.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0723715-20.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ALINE BARINI NÉSPOLI

ADVOGADO (S):

DRª. ALINE BARINI NÉSPOLI - OAB/MT 9.229

Vistos, etc.

Nos termos do artigo 356 e seguintes da Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/TJMT, 

DEFIRO o credenciamentodo estagiárioALEX JOÃO DE DEUS (OAB/MT 

1.9541/E).

 Encaminhe-se ao Cartório Distribuidor para as providências e após 

arquive-se.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0723726-49.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 ADVOGADO (S):

MAURO BASTIAN FAGUNDES- OAB/MT 8.907

Vistos, etc.

Considerando que o artigo 357 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial (CNGCJ) determina que na 

petição dirigida a Diretoria do Foro deve constar a qualificação e o número 

de inscrição do estagiário na Ordem dos Advogados do Brasil para 

comprovar sua inscrição,intime-se o requerente para apresentar a 

documentação comprobatória no prazo de 15 (quinze) dias.

 Publique-se.

 Cuiabá, 27 de agosto de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Conciliação e Mediação da Capital

Portaria

PORTARIA Nº 08/2018-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 29, 30 e 31 de agosto 

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 29 de agosto de 2018

Dr. GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA CRM 5000/MT 29 de agosto 

de 2018

Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON CRM 7922 30 e 31 de 

agosto de 2018

Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO CRM 1958/MT 30 e 31 de agosto de 

2018

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

conforme modelo fornecido pela Seguradora Líder DPVAT. §2º - A 
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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, 24 de agosto de 2018. ADAIR JULIETA DA SILVA 

Juíza de Direito

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 429/2018-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, pela Gestora Administrativa III ELINET 

CÂNDIDO MARIM, matrícula nº. 8416, do(a) Juizado Especial Criminal 

Unificado - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do expediente 

CIA nº. 0723663-24.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) ARLINDO RATTO JUNIOR, matrícula nº. 24482, 

Técnico Judiciário, lotado(a) no Juizado Especial Criminal Unificado - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Administrativo III, no período de 27/08/2018 a 05/09/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 430/2018-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. 

0077494-31.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) JÚNIOR NUNES FIGUEIREDO, portador(a) do RG 

nº. 14286319 SSP/MT e CPF nº. 723881451-04, para exercer em 

comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete do Juiz de 

Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, 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, 24 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758975 Nr: 11247-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LUIZ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 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$ 

657,94 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro 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$ 

244,51(duzentos e quarenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que 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.: 737637 Nr: 34149-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MALAQUIAS DE OLIVEIRA

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

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

JUNIOR - OAB:6.949/MT, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 920678 Nr: 43851-95.2014.811.0041

 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: WERYCSON OLIVEIRA ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

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

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 
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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.: 879021 Nr: 16170-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEDER BRANQUINHO NUNES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 751504 Nr: 3260-62.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 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: 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 380116 Nr: 16074-14.2009.811.0041

 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: JOSE DE PAULA FERREIRA

 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: 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$ 

739,28 (setecentos e trinta e nove reais e vinte e oito 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$325,85(trezentos 

e vinte e cinco reais e oitenta e cinco 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.: 825113 Nr: 31125-26.2013.811.0041

 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: NAIME ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 713622 Nr: 6077-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE PEREIRA DA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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 
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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.: 931838 Nr: 50316-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO PINTO DE QUEIROZ FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 937546 Nr: 53426-30.2014.811.0041

 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: ANTONIO ALVES COSTA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 820107 Nr: 26343-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS OLIVEIRA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334

 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$ 

558,50 (quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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$ 145,07(cento e 

quarenta e cinco reais e sete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que 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.: 362381 Nr: 32192-02.2008.811.0041

 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: LOURIVAL DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DE SAUDE DOS SERVIDORES 

DA UFMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JUNIOR - OAB:5645/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$ 

411,07 (quatrocentos e onze reais e sete centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$268,75 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$121,67(cento e vinte 

e um reais e sessenta e sete centavos), para fins da guia de taxa e ao 

Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 20,65 (vinte reais e 

sessenta e cinco 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.: 841607 Nr: 45832-96.2013.811.0041

 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: VALDECIR RONDON DE ARRUDA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA - 

OAB:11854

 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$ 

423,37 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos), a que 

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

separada, sendo R$242,12(duzentos e quarenta e dois reais e doze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 181,25(cento e 

oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 
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“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.: 843299 Nr: 47227-26.2013.811.0041

 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: HIGOR LOURAN DE BARROS EVANGELISTA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS 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$ 

423,34 (quatrocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), a que 

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

separada, sendo R$242,12(duzentos e quarenta e dois reais e doze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 182,67(cento e 

oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que 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.: 836101 Nr: 41157-90.2013.811.0041

 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: ELIETE SANTOS OLIMPIO

 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 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$ 

314,26 (trezentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$242,12(duzentos e quarenta e dois reais e doze 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 72,14(setenta e dois 

reais e quatorze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

que 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.: 792378 Nr: 46473-21.2012.811.0041

 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: ANTONIO JOÃO DE CAMPOS

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

BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

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

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

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

110,79 (cento e dez reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$82,67(oitenta e dois reais e sessenta e sete 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 28,12(vinte e oito 

reais e doze centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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.: 944802 Nr: 57328-88.2014.811.0041

 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: MARIANA CAPOSSOLI DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD 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-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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289188 Nr: 9700-50.2007.811.0041

 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: JOSE LUIZ SCALONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A - BANCO BRASILEIRO DE 

DESCONTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/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 requerente, para que efetue, no prazo de 5 

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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 
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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.: 744432 Nr: 41471-07.2011.811.0041

 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: EDSON VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 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$ 

563,27 (quinhentos e sessenta e três reais e vinte 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$ 149,84(cento e 

quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que 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.: 370701 Nr: 7294-85.2009.811.0041

 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: RUBIA PEREIRA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três 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.: 888006 Nr: 21901-30.2014.811.0041

 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: ZACARIAS SIMÃO CORDEIRO

 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:OAB/MT 8506-A

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

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

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

572,35 (quinhentos e setenta e dois reais e trinta 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$ 158,92(cento e 

cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que 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.: 888012 Nr: 21906-52.2014.811.0041

 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: WELLINGTON VITOR SOUZA GUIMARÃES

 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: RENATO CORREA CHAGAS DA 

SILVA - OAB:8184

 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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 1019282 Nr: 31504-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO DOS SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 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$ 

731,01 (setecentos e trinta e um reais e um centavo), 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$ 317,58(trezentos e dezessete 
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reais e cinquenta e oito centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que 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.: 813936 Nr: 20411-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA JOYCE DO CARMO QUEIROZ LAUER, ROGÉRIO 

DIVANIR LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - OAB:14.522, FABIO 

RIVELLI - OAB:19.023-A, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:15.012-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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 1029173 Nr: 36409-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE ROCHA GOLÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

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

OAB:13764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 816643 Nr: 23080-33.2013.811.0041

 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: FERNANDA CARLOLINE ALBUQUERQUE E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-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$ 

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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$ 136,23(cento e 

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

cientificado de que 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.: 701800 Nr: 36421-34.2010.811.0041

 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: LOURDES CONCEIÇAO DE MENEZES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, 

KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, 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

 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$ 

666,33 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três 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$ 252,90(duzentos e 

cinquenta e dois reais e noventa centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1036309-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (AUTOR(A))

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

OBERDAN OLIVEIRA GALVAO (RÉU)
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FLAVIA SILIANE LUZ FERNANDES (ADVOGADO(A))

DENISE DE FATIMA DOS SANTOS NUCCI (ADVOGADO(A))

TERRA SELVAGEM GOLF CLUB (RÉU)

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA (ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER (ADVOGADO(A))

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

HNS AMERICAS COMUNICACOES LTDA. (RÉU)

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS (ADVOGADO(A))

GILVAN BRAULIO ZANATTA (RÉU)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

TOTVS S.A. (RÉU)

JULIANO DE JESUS BUENO (RÉU)

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO (ADVOGADO(A))

JOSIEL DA SILVA SAMPAIO (RÉU)

CAIO MELLI ARISI (ADVOGADO(A))

DANIEL FERNANDO ALVES (RÉU)

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (ADVOGADO(A))

NADIR MARTINS DA MATA (RÉU)

PAULO INACIO HELENE LESSA (ADVOGADO(A))

POSTO DE BATERIAS GALVAO LIMITADA - EPP (RÉU)

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (RÉU)

ERNESTO BORGES NETO (ADVOGADO(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (RÉU)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

JULIO CESAR RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO JOSE DOURADO (RÉU)

ANDRE DE PAIVA PINTO (ADVOGADO(A))

GISELE BOMFIM DA SILVA (RÉU)

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (RÉU)

laura Cristina Souza Madureiro (ADVOGADO(A))

DARIANE FATIMA DOS SANTOS DUTRA (RÉU)

RODRIGO VIEIRA LUIZ (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NADIR MARTINS DA MATA (TERCEIRO INTERESSADO)

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

DARIANE FATIMA DOS SANTOS DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

VANESSA PONGELUPPI NOBREGA (PERITO / INTÉRPRETE)

ANTONIO MARCOS DANTAS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDA MARIA VIEIRA (ADVOGADO(A))

GILVAN BRAULIO ZANATTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a recuperanda, em que: "Vistos. Recuperação 

judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. 1. Dê-se vista à 

administradora judicial para em 48 horas manifestar-se acerca do plano de 

recuperação judicial apresentado pela recuperanda (ids. 12489615, 

12489634, 12489662 e 12489676), especialmente indicando se foram 

atendidos os requisitos previstos no art. 53, da LRF. Após, diga a 

recuperanda no mesmo prazo. Consigno que a administradora judicial, 

quando da abertura do ato assemblear, deverá dar amplo conhecimento 

aos presentes sobre todos os fatos observados por ela relacionados ao 

Plano de Recuperação Judicial, e, sendo o caso, cientificá-los acerca de 

eventuais alterações que venham a ser realizadas no plano pela 

recuperanda. 2. Diante do noticiado pela administradora judicial no relatório 

de atividades do mês de julho (id. 14674279), intime-se a recuperanda 

para comprovar em 48 horas o pagamento dos valores vencidos, 

referentes aos honorários devidos à auxiliar do juízo até a data de 

10/08/2018, sob pena de efetivação de penhora on line via sistema 

BACENJUD. Decorrido o prazo, certifique-se e imediatamente conclusos. 

3. Ciência à administradora judicial e à recuperanda quanto às petições do 

Município de Cuiabá (id. 14247266) e da União (id. 1454353), para, 

querendo, manifestarem-se sobre o que entender pertinente. 4. Defiro os 

pedidos de ids. 13957893, 13992631 e 14753473, devendo a Secretaria 

promover as anotações necessárias. 5. Indefiro os pedidos de id. 

14392862 (Alexsandro José Dourado); 14532045 (Gisele Bomfim da Silva) 

e 14789645 (Sérgio Augusto de Cerqueira Gomes), cabendo a cada qual 

promover o pedido por meio de incidente, distribuído por dependência a 

este feito recuperacional, nos termos do parágrafo único do art. 8º c/c art. 

13, parágrafo único e art. 10, § 5º, da Lei n. 11.101/2005. 6. Intime-se a 

recuperanda para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento 

da 6ª parcela das custas judiciais. 7. Ciência à recuperanda, aos credores 

e demais interessados acerca dos relatórios de atividades da auxiliar do 

juízo referente ao meses de junho de 2018 (ids. 14085365, 14085241 e 

14085432) e julho de 2018 (ids. 14674237 e 14674279). 8. Deverá a 

Secretaria observar o procedimento de intimação da União, conforme 

requerido na petição de id. 14544353. Intimem-se. Cumpra-se." CUIABÁ, 

27 de agosto de 2018. CESAR ADRIANE LEONCIO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 720984 Nr: 16461-58.2011.811.0041

 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: MILLE HUMA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, MARIO 

BORGES JUNQUEIRA, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO, elizete bagatelli 

gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSPAVI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - 

OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 Certifico que, embora devidamente intimada, a falida quedou-se inerte até 

a presente data. Assim, impulsionando os presentes autos, procedo a 

intimação do Administrador Judicial para se pronunciar no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1320479 Nr: 13326-91.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

autora no tocante a parte da decisão/despacho proferido dia 21/08/2018, 
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promovo sua republicação para tal fim: "(...)Relatado o essencial, passo a 

analisar os pedidos de urgência formulados pela parte autora. 

(...)pretensão pode ser analisado mais adiante, após o decurso de prazo 

atribuído pelo CPC para a Ré apresentar resposta, a fim de que se 

preserve o contraditório, possibilitando, dessa forma, que sejam aportados 

aos autos maiores elementos para a formação da convicção deste juízo, 

cabendo observar que a análise futura da liminar, a priori, não prejudica o 

resultado útil do processo. (...)averbação da existência da demanda à 

margem das matrículas (...)a anotação da demanda perante o serviço 

cartorário extrajudicial é medida que merece deferimento. (...)indefiro o 

pedido de justiça gratuita formulado na exordial, contudo, autorizo que 

todas as custas e despesas judiciais, a princípio de responsabilidade da 

autora, venham a ser recolhidas quando do pagamento do quadro-geral de 

credores, na forma prevista no art. 84, IV, da LRF, ressalvadas 

evidentemente as regras decorrentes dos ônus da sucumbência. 

(...)Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de agosto de 2018. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito".

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1015315-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

JULIA ZIBETTI (EMBARGANTE)

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

ALBERTO ZIBETTI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS RIO FERRO 

(EMBARGADO)

JOSE RAIMUNDO SILVA (EMBARGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos. 1. Indefiro o pedido de oitiva da testemunha, haja 

vista, este juízo encontra-se satisfeito com a prova produzida. 2. A parte 

Embargada sai intimada para apresentar, em 05 (cinco) dias, nos autos de 

interdito a delimitação da sua área com croqui, a localização e o perímetro 

inteiro, haja vista, que o existente está cortado e impede a análise 

completa da sua localização. 3. Com a juntada colha-se parecer ministerial 

sobre pedido liminar.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036438-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EDIBERTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA CANDIA VEIGA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JAIME SANTANA ORRO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA DE TAL (RÉU)

IDALECIO DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. SEBASTIÃO EDIBERTO DE 

ALMEIDA e MARIA CÂNDIA VEIGA DE ALMEIDA ajuizou a presente ação 

de reintegração de posse com pedido liminar contra PAULISTA DE TAL, 

IDALÉCIO DE TAL e OUTROS visando a proteção possessória de uma 

área rural com 101,3071ha, denominada sítio Novo Mundo, localizada no 

município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com os limites e 

confrontações devidamente descritos no memorial descritivo de fls. 

43(pdf) e com o polígono trazido no croqui de localização juntado às 

fls.46(pdf). Alegam serem senhores e possuidores desde o ano 1986, 

quando adquiram o imóvel. Informaram que sempre exerceram a posse e 

desde o ano de 1999 o imóvel encontra-se sendo utilizado pelo 

comodatário, conforme contrato juntado às fls.191/192 (pdf). Noticiaram 

que no dia 12 de julho de 2017 (fls. 49/52) foram surpreendidos pela 

invasão dos requeridos na área, razão pela qual requereram liminarmente 

a reintegração na posse. Juntaram com a inicial os documentos e acervo 

fotográfico. Após a designação da audiência de justificação, o autor 

juntou novos documentos. Na data de hoje, compareceu ao ato e requereu 

a análise da liminar a luz da nova documentação juntada, haja vista que os 

réus não foram intimados. O Ministério Público manifestou-se às 

fls.196/197(pdf) pela ausência de interesse do órgão. Decido. Inicialmente 

verifico que não há litispendência com a ação ajuizada por Jacob André 

Bringsken, haja vista, que essa ação é uma disputa individual, enquanto, a 

presente ação é uma disputa coletiva envolvendo outras partes no polo 

passivo. Trata-se de conflito possessório rural coletivo onde os autores 

requerem liminar de reintegração na posse de um sítio de 

aproximadamente 101ha. Com a documentação juntada após a designação 

da audiência e esclarecimentos prestados pelo d. advogado nesta data, 

entendo desnecessária a realização da audiência de justificação e passo 

à análise do pedido liminar. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC e 

art. 1210 do CC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença 

na posse da propriedade em desfavor quanto aos atos ilegais de turbação 

ou esbulho, desde que demonstrada a presença dos 

requisitos/pressupostos relacionados no artigo 561 do Código de 

Processo Civil: 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. Vale 

ressaltar que a posse a ser protegida pelos interditos possessórios é a 

posse contemporânea ao alegado esbulho. Aliás, nesse sentido 

preleciona o prof. Nelson Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação de 

força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz 

cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem 

que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com 

relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, 

por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. 

Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" No 

caso em questão, o exercício da posse justa e de boa fé, bem como 

contemporânea, restou reconhecida no acórdão de fls. 213/214(pdf) onde 

restou afirmado que a posse do Sr. SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA 

restou devidamente demonstrada durante a audiência de justificação que 

ocorreu nos autos em que o Sr. Jacob André Bringsken pleiteava a posse, 

nos seguintes termos: (...) a única pessoa ouvida nos autos na qualidade 

de testemunha foi clara ao atestar a posse pretérita do agravante (...) Os 

autores ainda demonstraram, nestes autos, que exercem a posse longeva 

sobre a área, tendo sofrido já expropriação parcial do imóvel na época 

que a BR foi asfaltada (doc. 37pdf). Além disso, mantém a posse através 

de contrato de comodato e, conforme reconhecido no referido acórdão, 

datado de 13 de junho de 2018. Vale ressaltar que no referido acórdão, foi 

mencionado a realização de um auto de constatação e não existe 

construção de moradia dentro do imóvel. Esclarecendo o d. advogado, 

nesta data, que as casas que fotografou e juntou na inicial, são próximas 

ao imóvel e, uma delas é do comodatário. Superada a demonstração da 

posse, a turbação restou configurado, conforme consta no Boletim de 

Ocorrência. Ressalte-se que o autor informou que os réus não estão 

dentro da área, bem como que se trata de uma área pequena e que o 

autor encontra-se com 78 anos, situação a exigir uma rápida resposta do 

Poder Judiciário. Desta forma, uma vez que as provas documentais 

carreadas em cognição sumária, não exauriente comprovam os requisitos 

do art. 561 do CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A 

MANUTENÇÃO NA POSSE dos autores na área turbada pelos réus, com 

101,3071ha, denominada sítio Novo Mundo, localizada no município de Vila 

Bela da Santíssima Trindade/MT, com os limites e confrontações 

devidamente descritos no memorial descritivo de fls. 43(pdf) e com o 

polígono trazido no croqui de localização juntado às fls.46(pdf). 1 – 

Expeça-se MANDADO DE MANUTENÇÃO NA POSSE do imóvel e intimação 

dos réus desta decisão. 1. a- O mandado deverá ser encaminhado por 

carta precatória à Comarca Vila Bela da Santíssima Trindade; 1.b- 

Dispenso a atuação do COMITE ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE 

CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista que os réus não estão no imóvel; 2 – 

INTIMO a parte autora para que promova a ampla divulgação do conflito 

conforme determina o art. 554, §3º do CPC, bem como a citação por edital 

dos réus incertos e inominados, comprovando que o fez no prazo de 15 
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dias, sob pena de revogação da liminar; 3 - Dê ciência à Defensoria 

Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, 

geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também 

nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 5 - Expeça-se edital de citação de 

eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, com prazo 

de 20 (vinte) dias. 6 – Diante dos esclarecimentos apontados pelo d. 

advogado da parte autora no início da audiência, demonstrando que a área 

é rural e o conflito é coletivo, entendo necessário o envio dos autos ao 

ministério publico para que reanalise a sua participação no feito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000265-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

SULMAP SUL AMAZONIA MADEIRAS E AGRO PECUARIA LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS RIO FERRO (RÉU)

JOSE RAIMUNDO SILVA (RÉU)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Aguarde-se a resposta do 

ofício encaminhado sob Id. 14793506, pelo prazo de 30 dias. Decorrido o 

prazo, e não havendo resposta, retornem os autos conclusos. Cuiabá, 20 

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

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020436-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN DE LARA MARIGUELA (AUTOR(A))

ADEMAR ALVES VILARINDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. 1. Em que pese a certidão de 

Id. 14208948, verifico que não consta intimação da parte autora quanto ao 

teor da certidão negativa de Id. 12599714. 2. INTIMO a parte autora para 

que, manifeste-se no prazo de cinco dias, acerca da certidão. 3. Em caso 

de inércia, intime-se pessoalmente a parte autora, para manifestar-se no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, III do CPC. Cuiabá, 27 de agosto de 2018 Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037056-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS DE AMORIM (AUTOR(A))

JOSINETE DA SILVA AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTI (RÉU)

JOELCIO TICIANEL (ADVOGADO(A))

EDSON LEANDRO BURIGO (ADVOGADO(A))

THAINÁ ABADIA (RÉU)

 

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 de liminar proposta por JOÃO LUIS DE 

AMORIM, contra inicialmente THAINÁ ABADIA e AMANDA SANTI, 

posteriormente identificadas COMO AMANDA OLIVEIRA SANTIN e THAINA 

ABADIA DA SILVA ALMEIDA, requerendo a proteção possessória de um 

imóvel urbano situado na Avenida 08 de Abril, n. º 450, Residencial 

Ipiranga I, bloco B-02, apartamento 102, bairro Porto, nesta comarca. Com 

a inicial vieram os documentos de Id. 11052629; 11052655; 11052770; 

11052804; 11053151; 11052850; 11052861; 11052881; 11052892; 

11052896; 11052903; 11052908; 11052914; 11052918; 11052939; 

11052948; 11052953; 11052965; 11052972; 11052979; 11052989; 

11052994; 11053002; 11053008; 11053015; 11053026; 11053040; 

11053054; 11053090; 11053105; 11053109 e 11053144. Foi indeferida a 

medida liminar pretendida pela parte autora em audiência de justificação 

conforme Id. 13480496. As rés ofertaram contestação conforme Id. 

13757169 13757169, em que suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva 

pois residem com seu progenitor no imóvel, suscitaram ainda preliminar de 

falta de interesse processual pela ausência de demonstração de posse. 

No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. 

Com a contestação vieram os documentos de Id. 13758585; 13759386; 

13759451 e 13759459. O autor impugnou a contestação sob Id. 14003223, 

juntando novos documentos de Id. 14003238; 14003242; 14003245; 

14003232; 14003241; 14003243; 14003235; 14003239; 14003553; 

14003554; 14003557; 14003565; 14003570; 14003575; 14003580; 

14003593; 14003589; 14003600; 14003602; 14003612; 14003679; 

14003617; 14003620; 14003624; 14003633; 14003639; 14003647; 

14003673; 14003657; 14003662; 14028098; 14028142; 14028164; 

14028307 e14028347. Os autos vieram conclusos. SANEAMENTO 

Havendo preliminares, passo a sua análise, nos termos do artigo 357, I do 

CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Afirmam as rés que não 

poderiam figurar no polo passivo da demanda pois residiriam no bem 

objeto da lide com seu pai. Acerca da alegação de ilegitimidade passiva 

dispõe o CPC: Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu 

indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver 

conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de 

indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. As 

requeridas não indicaram quem seria o genitor, nem sua qualificação, para 

que pudesse o autor, exercer o direito imposto no §1º do artigo 339 do 

CPC. Ainda, as requeridas afirmam que de fato estão residindo no imóvel 

objeto da lide, o que demonstra a sua capacidade para figurar no polo 

passivo da demanda, vez que são as ocupantes do bem litigioso. Desta 

forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pelos motivos acima 

delineados. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR O réu suscitou 

preliminar de falta de interesse de agir, pois o autor não teria demonstrado 

a posse sobre o imóvel, objeto da lide. Ocorre que, apesar de suscitada 

em sede de preliminar, tal alegação se confunde com o mérito, e não se 

trata efetivamente de questão a ser analisada antes do mérito, tal como 

determina o caput do artigo 337 do CPC: Art. 337. Incumbe ao réu, antes 

de discutir o mérito, alegar: No caso dos autos, pretende a parte analisar o 

mérito, qual seja a posse e esbulho, em sede de preliminar, o que é 

inadequado, pois a posse é o cerne da questão e será analise com o 

mérito da ação. Dos pontos controvertidos. Saneadas as questões 

preliminares, passo à fixação dos pontos controvertidos e fixação das 

provas que ainda serão produzidas. 1. Como se trata de ação 

possessória e posse é fato, bem como o ônus de comprová-la recai sobre 

o autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fixo os pontos 

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

demandante sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; b) 

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

c) quando e de que forma se deu a suposta ameaça a posse e/ou 

turbação/esbulho alegado. d) a existência ou não de benfeitorias e quem 

as construiu; 2. Para elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a 

produção de prova testemunhal e depoimentos pessoais. 3. Designo 

audiência de instrução para o dia 26/11/2018 às 16h30min. 4. INTIME-SE 

as partes para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC. 5. INTIME-SE as partes 

para, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu rol de testemunhas, com a 

qualificação completa das testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC. 

6. RESSALTO que ao advogado das partes intimarem as testemunhas 

para comparecer ao ato, nos termos do artigo 450 do CPC. À SECRETARIA 

determino: 7. Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, 

façam-me os autos conclusos. 8. INTIME-SE, pessoalmente autor e ré para 

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

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

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

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

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Cuiabá, 27 de agosto de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013784-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

NOEMIL ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON SILVA NUNES (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Redesigno audiência de 

justificação para o dia 10/09/2018 às 15h30min. Expeça-se mandado de 

citação do réu no endereço informado às fls. 48 do autos, qual seja: Rua 

J, Quadra 16, Casa 20, Bairro João Bosco Pinheiro, CEP: 78.056-812 e 

c o o r d e n a d a s  d o  g o o g l e  m a p s : 

https://www.google.com/maps/place/15%C2%B032'53.3%22S+56%C2%

B002'03.6%22W/@-15.547846,-56.0350488,19z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0

!8m2!3d-15.5481367!4d-56.03433?hl=pt-BR. Intime-se o autor via DJE. As 

testemunhas presentes saem intimadas. Cumpra-se as determinações 

com Urgência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003478-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA (ADVOGADO(A))

ADJEMIR URBANO DA COSTA (AUTOR(A))

ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO DOMINGOS (RÉU)

RICARDO DA SILVA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1003478-63.2018.8.11.0041. AUTOR: ADJEMIR URBANO DA COSTA, 

ARLINDA MIRANDA LEITE COSTA RÉU: MURILO DOMINGOS Vistos. Chamo 

o feito à ordem, a fim de informar que a data correta da audiência 

mencionada no ID. 14071239 é o dia 02/10/2018 às 16h30min e não o dia 

02/09/2018, conforme consta. certifique-se o decurso do prazo para 

manifestação das partes INTIMO as partes, via DJE, desta decisão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015074-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (AUTOR(A))

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

MARIO ROBERTO DORNELES VASCONCELOS (RÉU)

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos em correição. Considerando 

que estarei afastada de minhas funções, devidamente autorizada, nos 

dias 03, 06 e 07 de agosto do corrente ano, REDESIGNO a audiência de 

instrução para o dia 17/09/2018 às 14h30min. Cuiabá, 1 de agosto de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010470-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA GONCALVES DE MIRANDA (AUTOR(A))

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEIDE ROCHA DE SOUZA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a minha 

convocação pela Desembargadora Serly Marcons Alves para participação 

de reunião no Tribunal de Justiça para apresentação de proposta de 

alteração do SDCR, REDESIGNO a audiência de justificação para o dia 

20/09/2018 às 16h30min. Cuiabá, 16 de agosto de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 740191 Nr: 36886-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIKO SHIOTANI SAKITA, MARCELO EIGI SAKITA, LUIZ 

CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO ALVES QUEIROZ, JAKSON CARLOS 

DOS SANTOS, ALCILÂNDIO SOUZA DE QUEIROZ, PAULO FERREIRA, 

MAURÍCIO DOURADO FERREIRA, HERMÍNIO RIBEIRO DE QUEIROZ, 

DIJALMA FRANCISCO GUEDES JUNQUEIRA, ELZITA CORREIRA DE 

MORAES, KENNEDY MIGUEL DA COSTA, ALCIDES NETO SOUZA DA 

SILVA, LUANDERSON VIRGÍNIO DA GUIA, ADILSON SOUZA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE RAYANE NASCIMENTO 

RIBEIRO - OAB:21838/O, JOSIMAR GUEDES LEITE - OAB:22016/O, 

LAURO MARVULLE - OAB:3.110/MT, LUIZ ANTONIO DE MATOS 

JUNIOR - OAB:22.018, MARCELO ZAGONEL - OAB:11.504/MT, THAIS 

CARVALHO DA SILVA FERNANDES - OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO THADEU PRADO DE 

MORAES - OAB:11.526/MT, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participação no Workshop da 

Equalização da Força de Trabalho nos Tribunais de Justiça Brasileiros, 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ser realizado 

entre os dias 04 a 09 de Setembro do corrente ano, na cidade de Curitiba, 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 31/10/2018 às 16h30min

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 878750 Nr: 15960-02.2014.811.0041

 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: JOSÉ CORREIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ABÍLIO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVERTON SCHORRO - 

OAB:10095/MT

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participação no Workshop da 

Equalização da Força de Trabalho nos Tribunais de Justiça Brasileiros, 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ser realizado 

entre os dias 04 a 09 de Setembro do corrente ano, na cidade de Curitiba, 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 01/11/2018 às 14h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1109940 Nr: 14622-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES, MOVIMENTO 

LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL ALVES BUENO, JOÃO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, GILBERTO DE MIRANDA 

AQUINO - OAB:60124, LUCIENE ARAÚJO ALVARES MARCONDES - 

OAB:13.904/B, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 Vistos.

Considerando a minha convocação para participação no Workshop da 

Equalização da Força de Trabalho nos Tribunais de Justiça Brasileiros, 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a ser realizado 

entre os dias 04 a 09 de Setembro do corrente ano, na cidade de Curitiba, 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 23/10/2018 às 16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 768232 Nr: 21115-54.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO HIDEAKI KUSAI, ERENI DA CONSOLAÇÃO 

ALVES KUSAI, ELISEO TOSHIO KUZAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS PLANALTO - ASSOPAN, LUIZ RODRIGUES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT

 Vistos.

Entendendo que as provas carreadas aos autos, bem como os 

depoimentos prestados em audiência de justificação foram suficientes 

para comprovar o cumprimento da função social da propriedade e os 

requisitos do art. 561 do CPC, foi deferido por este juízo medida liminar de 

interdito proibitório, às fls. 298/300.

 Às fls. 323/327, a parte autora comprovou a citação por edital.

Às fls. 333/336, a carta precatória retornou sem o seu devido 

cumprimento, uma vez que os réus não foram encontrados na área.

Às fls. 407/408, o d. advogado da parte autora esclareceu o fato do 

advogado Jorge Luiz Dutra de Paula constar na procuração da parte 

autora, e logo após, juntar procuração representando a Associação 

requerida. Requereu ainda a decretação da revelia dos réus com o 

saneamento do feito.

No entanto, compulsando os autos, verifico que a decisão de fls. 298/300 

que concedeu a medida liminar, até o presente momento não foi publicada, 

não correndo assim o prazo dos réus para a apresentação da defesa.

Decido.

 1. Intime-se a requerida da decisão de fls. 333/336, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação nos autos.

 2. Com a apresentação de defesa, intime-se o autor para dela 

manifestar-se nos termos do artigo 351 do CPC, e após, remeta-se os 

autos a Defensoria Pública.

3. Decorrido o prazo sem apresentação de contestação, certifique-se e 

encaminhe os autos a Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 835754 Nr: 40831-33.2013.811.0041

 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: CHERAZARD JULIANA SERAFINI LEMOS CARELLI, 

ESPÓLIO DE ARLINDO OSCAR CARELLI, CHERAZARD JULIANA SERAFINI 

LEMOS CARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AZEVEDO, FRANCISCO DEMONTIÊ 

FERREIRA, ELIRIO PERONE, JEOVÁ PEREIRA DA ROCHA, ELIPIDIO 

MODESTO, OSMAR SOUZA COELHO, JOÃO SOARES OLIVEIRA, 

ANDORINA BIANCHI, ADÃO L. PERNA, EDSON PERONE, JOÃO BATISTA 

NECES ROCHA, VALDAIR PERONE, BENEDITO RODRIGUES DA CUNHA, 

ESMAEL FERREIRA GOMES, JOÃO FERREIRA GOMES, IVO WINCK, TELMO 

PEREIRA, DIRCEU P. LIMA, ALFEI I. SCHEMELLU, JOSÉ CARLOS MOREIRA, 

BERNARDINO DE DEUS GODINHO, DELVAIR FERREIRA DOS ANJOS, JOSÉ 

CARLOS DOS SANTOS, EZEQUIEL FERREIRA, ENIO GARCIA, DANILO 

MARTH, DIVINO MARTH, PEDRO ALVES DA SILVA, CICIRO LEANDRO DA 

SILVA, WILSON A. CUNHA, MAURO ALVES DA COSTA, PEDRO LEANDRO 

DA SILVA, MARIO GARCIA, JOSÉ CARDOSO FOLHO, SANDRO RECK, 

EVAL G. MIRANDA, NEOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSÉ RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, EDISON RODRIGUES DOS SANTOS, ILDETE ALVES 

AMORIM, NELSON DE JESUS, NILTON S. MOREIRA, JOSÉ BARBOSA 

RODRIGUES, CLAUDINEI LINO DA SILVA, ROBERLE FERREIRA, HUBERTO 

CARLOS S. NUNES, ELI GOMES DE SOUZA, DEJANIRA LIMA SILVA, 

WILSON ROSS WELL, LUIZ CARLOS DE SOUZA QUEROIS, ANTONIO 

BISPO PEREIRA, JAIR SANTOS ALVES DE JESUS, JOSÉ PIRES, JOSÉ 

CANDIDO GONÇALVES, DARCY DA SILVA REIS, WILSON DOURADO DA 

SILVA, MANOEL ESPILDORA, RUBENS CARLOS FERREIRA, CÉLIA VIEIRA 

TORRES DE FREITAS SANTOS, PAULINA KRUPINSKI MONTEIRO, VICENTE 

CESAR ALVES MONTEIRO, VALTER LEANDRO GOMES, ELEMAR SCHULZ, 

ANTENOR PEREIRA DE NOVAES, DANIEL LAURIANO RODRIGUES, JOSÉ 

PEREIRA DOS SANTOS, JOSE FERNANDES SOBRINHO, IRACI BRAGA DE 

OLIVEIRA, GELIO MANOEL FLAUZINO DA FONSECA, JUVERCINO 

PEREIRA, JOÃO BATISTA GONÇALVES, JOAQUIM QUIRINO PINTO, 

VALCIR LIMA DE VASCONCELOS, ESTEVALDO ARAGAO, JOSAFÁ 

LOPES BEZERRA, NATANAEL GONÇALVES, AVAILDO MESSIAS DE 

OLIVEIRA, ALERCINA GOULART DE SOUZA, JOÃO ESPILDORA 

GIRADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CAMPOS VARNIERI - 

OAB:18116/A, LEANDRO GUERRERO GUIMARAES - OAB:18924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA 

PAGNONCELLI GOLIN - OAB:3.201, MÁRIO CESAR TORRES MENDES - 

OAB:2.305, ROBERTO CARLOS MAÍLHO - OAB:3.047/RO, SIMONI 

ROCHA - OAB:2966, VICENTE DIOCLES DE FIGUEIREDO - OAB:14229, 

VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT, 

WATSON MÜLLER - OAB:2.835/RO

 Vistos em correição.

 1. Processo em ordem.

 2. Decorrido o prazo de suspensão de fl.800, INTIMO as partes, via DJE, 

para, em 05 dias, requererem o que de direito, após conclusos .

 3. Ainda, verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas 

certidões de fls. 700 e 783, haja vista que não podem permanecer 

apócrifas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015298-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIZIO FURTADO NETO (AUTOR(A))

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIMONIA ANDRADE DOS SANTOS (RÉU)

BENEDITO OTAVIANO DA SILVA (RÉU)

PAULO ADRIANO SALUSTRIANO DA SILVA (RÉU)

JOSÉ CEBALHO (RÉU)

DEMAIS POSSEIROS (RÉU)

IURI SEROR CUIABANO (ADVOGADO(A))

APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS (RÉU)

SILVIO DOS SANTOS SILVA (RÉU)

MADALENA DOS SANTOS SILVA (RÉU)

MARLENE DE OLIVEIRA (RÉU)

SARA PRISCILA RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

NATIVIDADE BRITO (RÉU)

ADENIZIO PEREIRA DOS SANTOS (RÉU)

RODRIGO CAMPOS BRITO (RÉU)

JOSUÉ ANTUNES DE FREITAS (RÉU)

EDELSIO SOUZA LELIS (ADVOGADO(A))

VALDEIR FONSECA DE SOUZA (RÉU)

ROSINEI MARÇAL OSVALDO (RÉU)

RENILDA DE CAMPOS BRITO (RÉU)

EDVONILSO DE OLIVEIRA CEBALHO (RÉU)

VANDERLEI ANTUNES DE FREITAS (RÉU)

NILSON DE CAMPOS (RÉU)

VALDISA DOS SANTOS SILVA (RÉU)

ROSILDA DE CAMPOS BRITO (RÉU)

EUHIRSON PINTO DE MIRANDA (RÉU)

EURICO CEBALHO (RÉU)

JAIME FONSECA DE SOUZA (RÉU)

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. Compulsando os autos, 

verifico que não foi determinada a realização da citação por edital, mesmo 

tratando-se de processo coletivo, em é imprescindível a sua realização, 

sob pena de nulidade absoluta. Assim, antes do saneamento do feito, 

determino que sejam cumpridas as seguintes diligências, a fim de 

organizar o processo e prosseguir a marcha processual, sem qualquer 

nulidade: 1. Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de 

processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas 

economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, 
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do CPC. 2. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, 

incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública para 

defesa dativa. 3. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria 

Pública, para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado 

também na decisão supramencionada. 4. Após, retornem os autos 

conclusos. Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037056-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIS DE AMORIM (AUTOR(A))

JOSINETE DA SILVA AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTI (RÉU)

JOELCIO TICIANEL (ADVOGADO(A))

EDSON LEANDRO BURIGO (ADVOGADO(A))

THAINÁ ABADIA (RÉU)

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 de liminar proposta por JOÃO LUIS DE 

AMORIM, contra inicialmente THAINÁ ABADIA e AMANDA SANTI, 

posteriormente identificadas COMO AMANDA OLIVEIRA SANTIN e THAINA 

ABADIA DA SILVA ALMEIDA, requerendo a proteção possessória de um 

imóvel urbano situado na Avenida 08 de Abril, n. º 450, Residencial 

Ipiranga I, bloco B-02, apartamento 102, bairro Porto, nesta comarca. Com 

a inicial vieram os documentos de Id. 11052629; 11052655; 11052770; 

11052804; 11053151; 11052850; 11052861; 11052881; 11052892; 

11052896; 11052903; 11052908; 11052914; 11052918; 11052939; 

11052948; 11052953; 11052965; 11052972; 11052979; 11052989; 

11052994; 11053002; 11053008; 11053015; 11053026; 11053040; 

11053054; 11053090; 11053105; 11053109 e 11053144. Foi indeferida a 

medida liminar pretendida pela parte autora em audiência de justificação 

conforme Id. 13480496. As rés ofertaram contestação conforme Id. 

13757169 13757169, em que suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva 

pois residem com seu progenitor no imóvel, suscitaram ainda preliminar de 

falta de interesse processual pela ausência de demonstração de posse. 

No mérito, pugnaram pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. 

Com a contestação vieram os documentos de Id. 13758585; 13759386; 

13759451 e 13759459. O autor impugnou a contestação sob Id. 14003223, 

juntando novos documentos de Id. 14003238; 14003242; 14003245; 

14003232; 14003241; 14003243; 14003235; 14003239; 14003553; 

14003554; 14003557; 14003565; 14003570; 14003575; 14003580; 

14003593; 14003589; 14003600; 14003602; 14003612; 14003679; 

14003617; 14003620; 14003624; 14003633; 14003639; 14003647; 

14003673; 14003657; 14003662; 14028098; 14028142; 14028164; 

14028307 e14028347. Os autos vieram conclusos. SANEAMENTO 

Havendo preliminares, passo a sua análise, nos termos do artigo 357, I do 

CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Afirmam as rés que não 

poderiam figurar no polo passivo da demanda pois residiriam no bem 

objeto da lide com seu pai. Acerca da alegação de ilegitimidade passiva 

dispõe o CPC: Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu 

indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver 

conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de 

indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. As 

requeridas não indicaram quem seria o genitor, nem sua qualificação, para 

que pudesse o autor, exercer o direito imposto no §1º do artigo 339 do 

CPC. Ainda, as requeridas afirmam que de fato estão residindo no imóvel 

objeto da lide, o que demonstra a sua capacidade para figurar no polo 

passivo da demanda, vez que são as ocupantes do bem litigioso. Desta 

forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pelos motivos acima 

delineados. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR O réu suscitou 

preliminar de falta de interesse de agir, pois o autor não teria demonstrado 

a posse sobre o imóvel, objeto da lide. Ocorre que, apesar de suscitada 

em sede de preliminar, tal alegação se confunde com o mérito, e não se 

trata efetivamente de questão a ser analisada antes do mérito, tal como 

determina o caput do artigo 337 do CPC: Art. 337. Incumbe ao réu, antes 

de discutir o mérito, alegar: No caso dos autos, pretende a parte analisar o 

mérito, qual seja a posse e esbulho, em sede de preliminar, o que é 

inadequado, pois a posse é o cerne da questão e será analise com o 

mérito da ação. Dos pontos controvertidos. Saneadas as questões 

preliminares, passo à fixação dos pontos controvertidos e fixação das 

provas que ainda serão produzidas. 1. Como se trata de ação 

possessória e posse é fato, bem como o ônus de comprová-la recai sobre 

o autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fixo os pontos 

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

demandante sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; b) 

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

c) quando e de que forma se deu a suposta ameaça a posse e/ou 

turbação/esbulho alegado. d) a existência ou não de benfeitorias e quem 

as construiu; 2. Para elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a 

produção de prova testemunhal e depoimentos pessoais. 3. Designo 

audiência de instrução para o dia 26/11/2018 às 16h30min. 4. INTIME-SE 

as partes para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC. 5. INTIME-SE as partes 

para, em 15 (quinze) dias, depositarem o seu rol de testemunhas, com a 

qualificação completa das testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC. 

6. RESSALTO que ao advogado das partes intimarem as testemunhas 

para comparecer ao ato, nos termos do artigo 450 do CPC. À SECRETARIA 

determino: 7. Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, 

façam-me os autos conclusos. 8. INTIME-SE, pessoalmente autor e ré para 

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

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

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

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

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Cuiabá, 27 de agosto de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025688-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL FERREIRA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

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: 1025688-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ISABEL FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.11.2018, às 10:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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). 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 
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Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025701-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZINETE DA SILVA LAMEU (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

E. F. D. S. F. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025701-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEUZINETE DA SILVA LAMEU RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.11.2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025980-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

NEREIDE TERESINHA DETZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025980-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEREIDE TERESINHA DETZ REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a 

parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT 

em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo 

o dia 29.11.2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024024-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ODMIL NOGUEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024024-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODMIL NOGUEIRA PEREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 29.11.2018, às 10:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008582-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROSALVO OSVALDO DE BRITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037322-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROSMARY ALVES PAULINO (AUTOR(A))

R. P. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 estes autos para, intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024237-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONILSON DE CAMPOS MOURA (AUTOR(A))

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: 1024237-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONILSON DE CAMPOS MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 

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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 09:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 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. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002212-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR MORAES DE PAULA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA NUNES SANTANA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024492-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato (ADVOGADO(A))

PHELIPE TAVARES GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024492-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PHELIPE TAVARES GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte 

autora busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o 

dia 29.11.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002421-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024704-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA (ADVOGADO(A))

HARRIS DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024704-27.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HARRIS DUARTE REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Trata-se de Ação no 

qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 29.11.2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027383-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

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: 1027383-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

30.11.2018, às 08:15 horas para audiência de conciliação que será 

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

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim como a 

prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003573-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALINE CAREN APARECIDA BERSELLI (AUTOR(A))

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON VITOR DA SILVA - ME (RÉU)

TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A (RÉU)

GIOVANI MAZINI (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, recolher(em) os valores referentes à(s) 

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

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024709-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INOCENCIO DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 1024709-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE INOCENCIO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.11.2018, às 08:45 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012160-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ELIAS (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE ELIAS FILHO (AUTOR(A))

FELIPE CARAPEBA ELIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)
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Outros Interessados:

MARIANA CARAPEBA ELIAS (REPRESENTADO)

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012160-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXANDRE ELIAS FILHO RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Defiro a habilitação nos autos da SOCIEDADE 

BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, CNPJ/MF n. 

61.590.410/0001-24, na qualidade de terceira interessada, a qual deverá 

ser cadastrada no sistema PJE juntamente com o seu advogado . 

Manifestem-se as partes autora e ré acerca do petitório da terceira 

interessada de id 14592256, inclusive, esclarecendo este Juízo quanto a 

efetiva destinação dos demais valores bloqueados nos autos, querendo, 

no prazo comum de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, leve a efeito a 

Secretaria deste Juízo as determinações contidas na decisão proferida em 

24/07/2018 de id 14327610, expedindo-se os competentes alvarás, 

observados os prazos necessários. Às providências. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024730-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

FERNANDO MACHADO LEANDRO (AUTOR(A))

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: 1024730-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FERNANDO MACHADO LEANDRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.11.2018, às 08:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 07 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. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024733-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITALO RODRIGO ARRUDA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 

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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 08:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 07 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. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025036-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDINEI VIRIATO DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 

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, 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 12:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 06 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025984-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA ALVES DE MELO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 29.11.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 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. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025989-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAGNO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.11.2018, às 11:30 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037025-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO BRITO SANTIAGO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. MARCELO BRITO SANTIAGO 

ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO 

DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da obrigação 

consubstanciada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

na UC – Unidade Consumidora n. 6/1565406-4, instalada em sua 

residência, por ter realizado o corte sem prévia notificação. É o breve 

relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não 

foi possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

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

demonstrar em sede de cognição sumária que não tenha sido notificado 

previamente do corte de energia por falta de pagamento realizado em sua 

unidade consumidora, ao passo que as faturas dos meses de 

agosto/2017 e outubro/2017, apontam, respectivamente, a pendência das 

faturas dos meses de julho/2017 e setembro/2017, a respeito das quais 

não se tem notícia do pagamento, de maneira que neste momento não há 

como verificar se o corte do fornecimento de energia ocorrido em 

dezembro/2017 se deu de forma abusiva em razão da alegada ausência 

de notificação prévia do consumidor. Ou seja, a prova pré-constituída não 

é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 15/10/2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026057-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDY KATHLEEN BARROS GARCIA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 29.11.2018, às 11:15 horas para audiência de conciliação 

que será realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 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. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Processo Número: 1026064-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVADIR PICOLO TEIXEIRA (AUTOR(A))

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

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: 1026064-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALVADIR PICOLO TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.11.2018, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 
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comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026224-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RODINEY AUGUSTO LEITE BRANDAO (AUTOR(A))

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: 1026224-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODINEY AUGUSTO LEITE BRANDAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.11.2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação que será 

realizada na sala 06 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). 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 autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026319-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENI DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026319-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBENI DE SOUZA SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora busca 

indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor do réu, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 29.11.2018, às 

08:00 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 06 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

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

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

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

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

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

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

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

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

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos 

da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 

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

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026344-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE GOMES SANTE (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

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: 1026344-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS FELIPE GOMES SANTE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 

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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 12:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 
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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 ] 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026776-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIETE CONCEICAO DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 

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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 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 
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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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008672-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILDA VIEIRA 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 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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 
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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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022397-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILENE TOME VIEIRA 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 

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 
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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 

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, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 11:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022326-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. D. M. M. (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA ESTEFFANY DE MAGALHAES OAB - 032.257.891-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022326-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA EDUARDA DE MAGALHAES MOURA 

REPRESENTANTE: OLIVIA ESTEFFANY DE MAGALHAES REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 29.11.2018, às 10:45 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 
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justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022301-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

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: 1022301-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAGMA CAMARGO DE ALMEIDA SOUZA 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 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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.
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Processo Número: 1022285-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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: 1022285-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SAULO SILVA 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 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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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 
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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 

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: 1022273-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EFRAIM FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS (AUTOR(A))

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: 1022273-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EFRAIM FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS 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 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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 10:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022267-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL FERREIRA DE BRITO 

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 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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 09:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 
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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. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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: 1022256-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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: 1022256-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TATIANE ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação no qual a parte autora 

busca indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. Designo o dia 

29.11.2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação que será 

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

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022253-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO COSTA DA SILVA 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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 40 de 429



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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 09:15 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.
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ANDRE SILVA CUNHA 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 

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, 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 29.11.2018, às 09:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º 

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

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, assim 

como a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1º, inciso II, do 

Provimento 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso. 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.
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021541-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAOLA FABIANNI SILVA GRANJA DE ALENCAR RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Trata-se 

de Ação no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro 

obrigatório DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Designo o dia 29.11.2018, às 08:00 horas para audiência de 

conciliação que será realizada na sala 05 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027637-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor do réu, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Designo o dia 30.11.2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação 

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

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028024-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMAR BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos e etc. 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 

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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 30.11.2018, às 09:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 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. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027822-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELENICE ARAUJO DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 

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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 30.11.2018, às 10:00 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 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. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027875-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISAIAS DE ALMEIDA BELARMINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 

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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 47 de 429



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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 30.11.2018, às 09:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 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. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 

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: 1027823-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA GUERREIRO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 1027823-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA CRISTINA GUERREIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. 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 

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 
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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 

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 ata notarial de constatação de fato apresentado nos 

autos, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Designo o dia 30.11.2018, às 09:45 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 08 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. 

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 DJe-202 DIVULG 15/10/2014 
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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: 1001892-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO FILANTROPICA SAO JUDAS TADEU (RÉU)

Outros Interessados:

E. L. D. M. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001892-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA RÉU: ASSOCIACAO FILANTROPICA 

SAO JUDAS TADEU Vistos e etc. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais O ajuizada por E. L. D. M. menor, neste ato representado por 

sua genitora MONICA LEITE LEAL DE ALMEIDA, em face de ASSOCIAÇÃO 

FILANTROPICA SÃO JUDAS TADEU ambos qualificados nos autos. 

Designo o dia 12.11.2018, às 08h30min para audiência de conciliação, que 

será realizada na sala 04 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 parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004245-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIANO PEREIRA (AUTOR(A))

dayse guimarães fernandes balduino (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004245-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE MARIANO PEREIRA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada 

por JOSÉ MARIANO PEREIRA, em face de BRANCO DO BRASIL S.A. 

ambos qualificados nos autos. Designo o dia 05.11.2018, às 10h30min, 

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

1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (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 parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. 

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Por fim, intime-se a ré para em 

05 (cinco) dias, a contar da sua intimação para audiência, apresentar em 

Juízo as documentações originais que deram origem ao débito em questão. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721942 Nr: 17463-63.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA GLOBO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138273 Nr: 26678-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODEMILSON SANT' ANA XAVIER, LIZANGELA DOS 

SANTOS ARRUDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO REUS BIASI, 

para devolução dos autos nº 26678-87.2016.811.0041, Protocolo 

1138273, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 315298 Nr: 19614-41.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇOES, ADMINISTRAÇAO E 

ASSESSORIA LTDA

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

LUIZ CARLOS TICIANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 339112 Nr: 9728-81.2008.811.0041

 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: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WINNER - CONSTRUÇOES INCORPORAÇOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS ALBERTO BARLEZE ROGGERO, 

CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA, WASHINGTON KLAY SANTANA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065, MILTON JONES 

AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 351669 Nr: 22115-31.2008.811.0041

 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: NEUSA BENDLER DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HENRIQUE FRANZ BENDLER, 

ESPOLIO DE LEONILDA COSTA BENDLER, WALDEMAR BENDLER, 

HENRIQUE FRANZ BENDLER FILHO, ESPOLIO DE GILBERTO BENDLER, 

JOZEMAR OLIVEIRA BENDLER, CLAUDIO OLIVEIRA BENDLER, ESPOLIO 

DE ARLINDO BENDLER, ADRIANO DA SILVA BENDLER, ADRIANA ELAINE 

SILVA BENDLER, LEONICE APARECIDA SILVA BENDLER, Maria Sene do 

Nascimento, Nayara Francia Sarate, Aderacildo de Figueiredo

 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:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 354359 Nr: 24920-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT, LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - OAB:18.631, LUIZ 

GUSTAVO NUNES FERREIRA MOURÃO - OAB:109.811 OAB/RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, ROBERTO ALGRANTI - 

OAB:15590/RJ, ROBERTO ALGRANTI FILHO - OAB:97653/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 448148 Nr: 21745-81.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JUSCELINO 

LIMA FERNANDES, LEONARDO MARQUES RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, MAIARA 

FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O, NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT, WENDER JEIWESON AZEVEDO DE FRANÇA - 

OAB:18.064-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725180 Nr: 20890-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇAO INFANTIL E 

ENSINO FUNDAMENTAL MARED- MARINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO MARCOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745621 Nr: 42780-63.2011.811.0041

 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: NEUVALTON DA SILVA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TARGISO DOMINGUES VARGAS, 

VILSON DA SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4146-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949370 Nr: 59955-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDOR WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

JUSTINA AMÉLIA DOS SANTOS CARVALHO, JULIENE DE MATOS MORAIS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO VINHA BITTAR - 

OAB:14370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1085233 Nr: 3905-48.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADOR BORTOLETTO, MARIANA 

VASCONCELOS DE FREITAS CARVALHO, GUILHERME DE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107516 Nr: 13642-75.2016.811.0041

 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: ARANTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÓVEIS 

LTDA ME, FABIO CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4.754, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1133032 Nr: 24244-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMOS E FARIA LTDA, DANIELY MELLA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANY CRISTINA DE ARRUDA ROCHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136165 Nr: 25660-31.2016.811.0041

 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: RV EMPRESA DE COBRANÇA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER V. DE MORAES - 

OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1261366 Nr: 24847-67.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE LIMA & CIA LTDA ME, FERNANDO 

GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERGHI - 

OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1266747 Nr: 26593-67.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E CORREA DA COSTA LTDA, 

ADEMIR DOMINGUES MARTINS, JOSÉ LUIZ CORRÊA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre o mandado devolvido 

juntadas às fls._, tendo em vista que não houve êxito no cumprimento da 

diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 865739 Nr: 6183-90.2014.811.0041

 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: ANA MARIA RIBEIRO PEDROSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ONDONTOLOGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO DE FARIAS - 

OAB:12068/MT, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARDOSO DE SOUZA 

HIGA - OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 (...) Chamo a ordem o feito.Em primeiro lugar, (...) DETERMINO a inversão 

do ônus da prova. Intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, na forma do 

que estabelece o art. 465, § 1º do CPC. Outrossim, considerando que já 

existe proposta de honorários formulada nos autos, devem as partes no 

aludido prazo, manifestar-se acerca da aludida proposta.(...)havendo 

concordância quanto aos honorários pericias, o requerido deverá efetuar 

o depósito em 05 (cinco) dias, após o prazo de manifestação, ao que 

deverá a perita ser intimada para dar início aos trabalhos em 10 (dez) dias. 

(...)Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum 

de quinze dias se manifestem sobre o resulta¬do, e na mesma 

oportunidade deverão providenciar a apresentação de seus pareceres 

técnicos, bem como se manifestar se insistem ou não na produção das 

demais provas pleiteadas e não apreciadas nesta oportunidade e na 

decisão saneadora (prova oral pleiteada pela requerente).Desde já, 

apresento os quesitos do juízos:1 – O atendimento dispensado à Autora 

seguiu os parâmetros indicados para o caso?2 – Foi dispensada toda a 

técnica odontológica possível no atendimento da autora?4 – A análise da 

documentação carreada pelas partes a existência de eventual negligência, 

imprudência ou imperícia no atendimento realizado à autora? Especifique 

se existir.5 – A prótese final da autora apresenta defeitos? Especifique e 

esclareça.Às providências. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de agosto de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003573-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALINE CAREN APARECIDA BERSELLI (AUTOR(A))

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON VITOR DA SILVA - ME (RÉU)

TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A (RÉU)

GIOVANI MAZINI (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003573-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALINE CAREN APARECIDA BERSELLI, MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA RÉU: 

EDILSON VITOR DA SILVA - ME, GIOVANI MAZINI, TELEDATA 

INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A Vistos. ALINE CAREN APARECIDA 

BERSELLI e MIRIAM HELENA DE OLIVEIRA ajuizaram a presente “AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS C/C MATERIAIS E PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” em face de EDILSON VITOR DA SILVA – 

ME (MAZINI MOVEIS PLANEJADOS) - representada por GIOVANI MAZINI -, 

e TELEDATA INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA S/A (TELECHEQUE), 

pretendendo, liminarmente, a exclusão do seu nome do CCF e devolução 

pela segunda ré dos cheques dados como pagamento do negócio jurídico 

de compra e venda de móveis planejados celebrado com a primeira ré que 

desejam ver resolvido em decorrência do alegado inadimplemento desta. É 

o relato do necessário. Decido. Com relação ao pedido de concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

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

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

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

de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade 

do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada 

e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza 

Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, 

no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

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

sede de cognição sumária que o endosso/cessão dos cheques tenha sido 

efetuada depois do inadimplemento da primeira ré, ou seja, que a 

transferência dos cheques tenha ocorrido de forma abusiva ou com 

má-fé. Ou seja, a prova pré-constituída não é inequívoca diante das 

alegações vertidas. Ressalvada a possibilidade da concessão de tutela 

provisória de evidência oportunamente. Do mesmo modo, não foi possível 

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

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

conduta da parte ré que venha a ser eventualmente considerada abusiva 

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

pressupostos necessários à sua concessão, a liminar requestada não 

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

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

do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada. Por outro 

lado, tratando-se de relação de consumo, inverto o ônus da prova, em 

razão da hipossuficiência da parte autora. Em atenção ao que determina o 

art. 334 e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 22/10/2018, às 09:30 horas, para 

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

Grau de Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se 

a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se 

e intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

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

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037025-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

MARCELO BRITO SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037025-31.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCELO BRITO SANTIAGO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. MARCELO BRITO SANTIAGO 

ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO 

DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta da obrigação 

consubstanciada no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 
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na UC – Unidade Consumidora n. 6/1565406-4, instalada em sua 

residência, por ter realizado o corte sem prévia notificação. É o breve 

relato. Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos 

benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. Com 

relação ao pedido liminar de concessão de tutela provisória de urgência, o 

artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Ressalte-se que 

o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o do 

perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que a 

ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não 

foi possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a 

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

demonstrar em sede de cognição sumária que não tenha sido notificado 

previamente do corte de energia por falta de pagamento realizado em sua 

unidade consumidora, ao passo que as faturas dos meses de 

agosto/2017 e outubro/2017, apontam, respectivamente, a pendência das 

faturas dos meses de julho/2017 e setembro/2017, a respeito das quais 

não se tem notícia do pagamento, de maneira que neste momento não há 

como verificar se o corte do fornecimento de energia ocorrido em 

dezembro/2017 se deu de forma abusiva em razão da alegada ausência 

de notificação prévia do consumidor. Ou seja, a prova pré-constituída não 

é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo modo, não foi 

possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 15/10/2018, às 12:00 horas para audiência de conciliação, 

que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (NCPC, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de agosto de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002498-53.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO BATISTA ROSA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 14867527). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

14867527), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 4720448 pág. 01), devendo 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. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016488-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCIO SOARES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 14834238). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

14834238), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 7350466 pág. 01) e substabelecimento (id. 7350466 

pág. 02), devendo 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 
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estabelecidos no referido comando normativo. Com o trânsito em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000545-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIR FERREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 14781714). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 1478714), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 11349423 pág. 01), devendo 

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. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009199-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSMAILTON JESUS SANTOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. A parte 

devedora compareceu aos autos informando o cumprimento da 

condenação. A parte credora manifestou a sua concordância com o valor 

do depositado, requerendo o seu levantamento (id. 14776820). É o 

relatório. Decido. Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, 

nada mais havendo a ser requerido. Posto isto, julgo extinto este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC. 

Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 14776820), o 

qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante a procuração 

de (id. 5765739 pág. 01), devendo 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. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:
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GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019349-70.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUREMA APARECIDA RIBEIRO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. A parte devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 14767733). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 

requerido (id. 14767733), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 8224432 pág. 01), devendo 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. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001239-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS GABRIEL DE ARRUDA BRAZ, TAILA TAIS DE ARRUDA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS 

GABRIEL DE ARRUDA BRAZ neste ato representado por sua genitora 

TAILA LAIS 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 26.10.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

11446864, 11446946, 11446983, 11447054, 11447070, 11447091. 

Devidamente citada (id. 11594263), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 12369152), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da não Comprovação do Pedido 
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Administrativo e a sua Recusa; III- Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, fls. 13301360. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

id. 12908016. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13415244. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13509749. O Ministério Público Estadual opinou pelo julgamento 

parcialmente procedente dos pedidos iniciais (id. 14123998). É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. Da não Comprovação do Pedido Administrativo e a sua Recusa 

Alega a seguradora ré, em síntese, que a parte autora ingressou com 

requerimento administrativo, mas que não juntou os documentos que 

comprovem tal fato. No entanto, o requerente comprova no id. 11446946 

que ingressou com o pedido na via administrativa e ante a recusa da 

Seguradora, pleiteia o recebimento da indenização por meio do Poder 

Judiciário. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não Comprovação de 

Requerimento Administrativo. 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. Contudo, a 

pretensão não merece prosperar, vez que o requerente juntou aos autos 

documento que comprova que buscou resolver o conflito em via 

administrativa, id. 11446946. Desta feita, 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. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ids. 11446946 e 11446983), a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 12908016). 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 26.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 
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permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12908016), 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 Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um membro inferior terá a vítima direito a 70% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação à 

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 da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS GABRIEL DE ARRUDA BRAZ neste ato 

representado por sua genitora TAILA LAIS DE ARRUDA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (26.10.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032403-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA (EXEQUENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032403-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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DANIEL NOVAES TOSTA FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e etc. A parte devedora 

compareceu aos autos informando o cumprimento da condenação. A parte 

credora manifestou a sua concordância com o valor do depositado, 

requerendo o seu levantamento (id. 14873920). É o relatório. Decido. 

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a 

ser requerido. Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, 

conforme requerido (id. 14873920), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 10349121 pág. 01), devendo 

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. Com 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033876-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR DE RAMOS (EXEQUENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033876-27.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JURANDIR DE RAMOS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos e etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 14873483). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

14873483), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 10563403 pág. 01), devendo 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. Com o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025300-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025300-45.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

14.09.2016, 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 de ids. 9468549, 9468549, 9468562, 9468585, 

9468604, 9468610, 9468616, 9468858, 9468858. Devidamente citada (id. 

9615285), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

11139937, 11139938), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, ids. 11157219, . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado id. 10783041. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 14406361. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 14671698. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que 

as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Contudo, a pretensão não merece prosperar, vez que o 

requerente juntou aos autos documentos que comprovam que o autor 

buscou resolver o conflito em via administrativa, id. 9468858. Desta feita, 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. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 
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carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento (ids. 

9468562 e 9468585), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele 

decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde 

se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em 

virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e 

incontroversas, basta que os documentos acostados levem a conclusão 

da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos 

são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. 

Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 10783041). 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 14.09.2016, 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 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 12908016), 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 
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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 Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um membro inferior terá a vítima direito a 70% do valor 

total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá 

essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

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 à 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 da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAFAEL 

ALBUQUERQUE DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (14.09.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de 

Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016980-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS MORAES PASSOS (AUTOR(A))

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 SENTENÇA Processo: 1016980-69.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO CARLOS MORAES PASSOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de ação no qual Antônio Carlos 

Moraes Passos busca indenização referente ao seguro DPVAT em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Após o ajuizamento da inicial foi 

determinado ao requerente, emenda à inicial para efetuar a juntada do 

prévio requerimento administrativo, ao que o requerente permaneceu 

inerte, consoante certidão de id. 14726574. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O Poder Judiciário é comumente criticado por sua 

morosidade. Contudo, é certo que atualmente existe uma judicialização de 

praticamente tudo. Não há como conviver com a beligerância. Há 

necessidade de construirmos uma sociedade na qual a busca pelo Poder 

Judiciário ocorra em situações nas quais existe efetiva resistência à 

pretensão do cidadão, sob pena do Judiciário se tornar verdadeiro gestor 

dos mais diversos segmentos sociais. O entendimento de que não é 

necessário o esgotamento prévio da via administrativa para que o 

interessado busque a tutela jurisdicional estava baseado no preceito 

contido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que estabelece 

que qualquer indivíduo pode acionar o Poder Judiciário sempre que houver 

violação a direito, mediante lesão ou ameaça. Porém, para os defensores 

da necessidade do prévio requerimento administrativo, posicionamento 

adotado por este Juízo, como requisito indispensável para a propositura 

da ação de cobrança do DPVAT, e pelo fato de que o interesse de agir é 

caracterizado pela materialização do binômio necessidade-utilidade da 

atuação jurisdicional. Segundo teoria eclética da ação, é necessária 

afirmação de lesão a direito para exercer o direito de ação, pois a 

existência de conflito de interesses faz nascer o interesse processual 

para a parte que não conseguiu satisfazer seu direito consensualmente, 

lembrando que a necessidade do exercício do direito de propor a ação 

pode derivar de imposição legal ou quando o réu se nega a cumprir 

espontaneamente a obrigação e, nesse momento, surge o interesse de 

agir do Poder Judiciário para a solução do conflito. Então, pode-se dizer 

que o interesse da parte só nasce com a negativa da seguradora em 

cumprir espontaneamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

indenização de acordo com o grau de invalidez e este se dá com a 

apresentação do pedido administrativo. O interesse de agir pode surgir se, 

mesmo ingressando primeiramente na via administrativa, a seguradora 

impõe uma série de exigências praticamente impossíveis de serem 

cumpridas, comprometendo o andamento do processo administrativo sem 

qualquer justificativa. O esgotamento da via administrativa não é requisito 

obrigatório, desde que a parte demonstre que não obteve êxito na via 

extrajudicial. Ora, o pretendente não formulando pedido administrativo, não 

existindo resistência por parte da seguradora e não havendo conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, por certo não se faz presente o interesse de 

agir que, então acarreta no arquivamento e extinção do feito. Sabe-se que 

nenhum direito é absoluto em nosso ordenamento jurídico, devendo ser 

analisado, no caso concreto, qual a melhor norma aplicável, sopesando os 

direitos em conflito. No caso do direito de pleitear o recebimento do seguro 

DPVAT diretamente ao Judiciário, também deve ser reanalisado e 

repensado por nós, operadores do direito, como, aliás, já o fez o Superior 

Tribunal de Justiça, em decisão unânime dos Ministros que compõem a 

corte, cuja ementa passo a transcrever: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA 

DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. 

INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO 

ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. 2. Rever o entendimento firmado pelo 

acórdão recorrido, no sentido da não formulação do requerimento 

administrativo, demanda a análise do acervo fático-probatório dos autos, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. O tema constitucional em 

discussão (inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário) refoge à 

alçada de controle desta Corte Superior de Justiça. 4. Agravo regimental 

desprovido”. De outra feita, a Lei n° 6.194/74 que regula o seguro em 

testilha, permite que o interessado, sem quaisquer intermediários, requeira, 

a qualquer seguradora conveniada, o pagamento da indenização. Além 

disso, para ampliar o conhecimento da referida norma, nos últimos tempos, 
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o Poder Público tem investido pesado na divulgação, através dos meios de 

comunicação, de informações sobre o seguro em análise, esclarecendo 

quem são os legitimados para receber, qual o procedimento a ser adotado 

pelo interessado, etc. Inclusive, tem-se enfatizado que o interessado deve 

fazer um simples requerimento para pleitear o recebimento do seguro. 

Assim, tanto a norma jurídica em questão, como ações governamentais 

tem difundido informações para que os sujeitos de direito possam receber 

o seguro obrigatório de forma simples, rápida e sem necessidade de 

acionamento do Judiciário, minimizando o número de ações judiciais, dando 

maior celeridade à efetivação dos direitos e consequentemente, permitindo 

que o Judiciário se preocupe com casos em que a atividade jurisdicional 

seja indispensável para pacificação social. O referido entendimento não 

afronta o direito sagrado de acesso à justiça, estampado no inciso XXXV, 

art. 5º, da Constituição Federal porque não há ameaça a direito, menos, 

ainda, lesão a direito algum! Veja que o autor afirmou a existência do fato 

constitutivo do seu direito (causa ativa), mas não disse qual é o fato 

violador desse direito. Ora, Não houve negativa da seguradora em adimplir 

a indenização do seguro obrigatório! Nem se diga que se trata de ação 

preventiva, anterior à violação, é necessário alegar, além do fato 

constitutivo do direito, a ameaça/risco/perigo de violação a esse direito. 

Mero receio do não pagamento da indenização não é capaz, de per si, de 

configurar o interesse processual, mormente considerando que havendo 

subsunção do fato à norma (ocorrência da invalidez), as seguradoras têm 

quitado a indenização, pela via administrativa. Vale ressaltar, nesta 

oportunidade, que o exame do interesse de agir (interesse processual) 

passa pela verificação de duas circunstâncias: utilidade e necessidade do 

pronunciamento judicial, com ele não se confundindo o interesse 

substancial primário. E, na hipótese, patente, ululante a falta de interesse 

de agir (repito, interesse processual), dada a desnecessidade do pedido 

judicial formulado, uma vez que o autor poderia obter, administrativamente, 

aquilo que se busca em juízo. Somente em caso de indeferimento do 

pedido administrativo ou não resposta no prazo legal pela seguradora, 

configurará a violação do direito e, como corolário, o interesse processual 

para o ingresso da ação de cobrança. Tal entendimento alinha-se aquele 

referente ao ingresso de ação para recebimento de benefício 

previdenciário, sumulado pelo verbete n.º 89 do STJ, in verbis: Súmula 89, 

STJ: Ação Acidentária - Via Administrativa. A ação acidentária prescinde 

do exaurimento da via administrativa. Assim, diferente não foi a posição 

adotada pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 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: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de 

prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o 

entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à 

postulação do segurado. 4. ... 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito do 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão 

levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais...” Segundo os ensinamentos 

de Fredie Didier favorável pretendido, “A providência jurisdicional 

reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se 

revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto 

possível, a situação jurídica do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; 

BRAGA, Jr "há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. 

Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 

2008, p. 188) Apenas observando que o NCPC extinguiu, como categoria, 

as condições da ação. Interessante observar que o instituto foi extinto, 

mas seus elementos (legitimatio ad causam, interesse de agir e 

possibilidade jurídica) permaneceram intactos, tendo sofrido, contudo, um 

deslocamento para outras categorias processuais. Sobre o tema, 

oportuno trazer à baila, o contexto e conteúdo das decisões monocráticas 

proferidas pelo STF, em processos da relatoria do Min. LUIZ FUX (RE 

839.314 de 10/10/14, RE 824.709 de 20/10/14 e RE 839.320 de 31/10/14) e 

Min. CÁRMEM LÚCIA (RE 826.890 de 19/09/14). Estas decisões advieram 

do reconhecimento de repercussão geral pelo plenário daquele Sodalício, 

de matéria análoga, constante do RE 631.240, da lavra do Min. ROBERTO 

BARROSO, que reconheceu que a tese ventilada no referido recurso 

extraordinário estava, efetivamente, inserida no conceito de repercussão 

geral, conforme delineado no art. 543-A, § 7º, do Código de Processo Civil. 

Justamente em função disso, é que nos recursos extraordinários supra 

citados, o STF reconheceu que, também no que toca ao DPVAT, aplica-se 

o contido naquele RE 631.240/MG, ou seja, que o conceito de interesse de 

agir ou processual, só se configura com a existência do binômio 

necessidade-utilidade e que este só se materializa mediante prévio 

requerimento administrativo. Veja-se a seguinte ementa: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de 

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

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o acórdão 

recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois que não 

houve indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo 

perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade do 

pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo." 4. Recurso 

DESPROVIDO. Importante destacar, ainda, neste ensejo, que o 

reconhecimento, pelo STF, da existência ou inexistência da repercussão 

geral, produz efeito orientador sobre as questões a ela vinculadas, tanto 

no plano horizontal, ou seja, com relação à própria Corte, quanto no plano 

vertical, obstando a remessa de recursos que versem sobre a mesma 

questão - unidade exegética das decisões. Assim, as decisões que 

reconhecem a existência da repercussão geral, têm efeito relevante, 

posto que servem de firme parâmetro e precedente para outras questões 

que se mostrarem idênticas àquela já examinada pelo STF. Por fim, é 

interessante ressaltar como se posicionou o STF sobre esse assunto, 

especificamente no voto do Min. GILMAR MENDES, sobre a eventual 

afronta ao art. 5º., XXXV da CF: "(...) Quando o texto constitucional fala 

que nenhuma lei excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito, usa uma fórmula de retórica para dizer que não pode 

haver disposições legais que obstaculizem o exercício de direito, mas não 

significa que a lei não possa disciplinar a matéria. Até porque, do 

contrário, nós chegaríamos a um resultado estrambótico, nós teríamos que 
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declarar a inconstitucionalidade do Código de Processo Civil, que 

estabelece todas as condições da ação, prazo para propor recurso..." No 

caso dos autos, verifico que a distribuição da presente demanda foi 

POSTERIOR ao julgamento do TEMA 350, na qual foi reconhecida a 

repercussão geral (03/09/2014), e inexiste nos autos qualquer indício de 

que houve prévio requerimento administrativo para pagamento da 

indenização. Desta forma, não há o que se falar que houve ameaça ou 

lesão ao direito pretendido pela parte Autora, uma vez que, ausente a 

caracterização de resistência à sua pretensão por parte da Requerida, de 

modo que a necessidade de intervenção do Poder Judiciário é inexistente. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, III C/C art. 485, VI do CPC/2015, 

INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, diante da carência da ação pela falta de 

interesse de agir da parte Autora, e, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos 

autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição 

(item 2.14.2.1 da CNGC). Deixo de fixar honorários advocatícios por não 

ter sido angularizada a relação processual. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Agosto de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029452-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (AUTOR(A))

ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUETA MARIA DE SOUZA VARGAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029452-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 RÉU: HENRIQUETA MARIA DE 

SOUZA VARGAS Vistos e etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas 

de Manutenção proposta por Associação Alphaville Cuiabá II em face de 

Henriqueta Maria de Souza Vargas, ambos qualificados nos autos. As 

partes entabularam acordo (id. 11269838, 11269842 pág. 01/04), 

requerendo sua homologação. Os autos me vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais e com o 

parcelamento entabulado, verifico que o prazo final da obrigação ocorreu 

em 15.04.2018. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, extinguindo a presente ação esta ação, 

com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Nada tendo 

as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente 

(art. 90, § 2º). Todavia, as partes ficam dispensadas das custas 

remanescentes, se houver (art. 90, § 3º). Honorários da forma pactuada. 

Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Por fim, tendo em vista o decurso do 

prazo apresentado no acordo, intime-se o autor para manifestar se houve 

a satisfação da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias. P.I. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012932-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA (ADVOGADO(A))

JGG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO (ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012932-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JGG COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI RÉU: GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA Vistos e etc. Trata-se de Ação 

Renovatória de Contrato de Locação Comercial proposta por JGG 

COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELLI em face de GOIABEIRAS 

EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, ambos qualificados nos autos. As 

partes entabularam acordo (id. 14679548, 14679695 pág. 01/11), 

requerendo sua homologação. Os autos me vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais. Assim, 

HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta decisão, extinguindo a presente ação esta ação, com fulcro no 

artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Nada tendo as partes 

disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente (art. 90, § 

2º). Todavia, as partes ficam dispensadas das custas remanescentes, se 

houver (art. 90, § 3º). Honorários da forma pactuada. Com o trânsito em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se os 

autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010537-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNATHAN DE OLIVEIRA MACHADO (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010537-05.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOHNNATHAN DE OLIVEIRA MACHADO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que 

JOHNNATHAN DE OLIVEIRA MACHADO move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 28.08.2017, 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 

de ids. 12823862, 12823916, 12823922, 12823931, 12823936, 12823954, 

12823978, 12823981, 12824002, 12824005. Devidamente citada (id. 

12860131), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

14143667), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade de Realização de Pedido 

Administrativo Prévio – Falta de Interesse de Agir. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, ids. 14231144. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 13895891. A parte autora manifestou-se acerca do 

laudo pericial id. 14500609. A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial id. 14540690. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 
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cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Contudo, a pretensão não merece prosperar, vez que o 

requerente juntou aos autos documentos que comprovam que o autor 

buscou resolver o conflito em via administrativa, id. 12823981, 12824002, 

12824005. Desta feita, 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. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ids. 12823954; 13895891), a fim de comprovar o 

sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo 

“simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de 

seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige 

provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados 

levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa 

de veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em 

contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância 

com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. 

Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 

(ids. 13895891). 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 28.08.2017, 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, 
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prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13895891), 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 Lesão 

PÉ DIREITO 50% MÉDIA Dessa forma, a invalidez permanente da autora 

decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada 

pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a 

aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A 

companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o 

cumprimento da indenização dentro do limite que prevê expressamente no 

artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos 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, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 50% sobre 50%, perfazendo o total de 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: - PÉ DIREITO: *50% sobre 

R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 

TOTAL= R$ 3.375,00 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 à 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 da AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JOHNNATHAN DE OLIVEIRA MACHADO move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.08.2017) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1031307-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.F. COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031307-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME RÉU: G.F. 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Vistos e etc. Trata-se de Ação 

de Despejo com Pedido Liminar ou de Tutela Cautelar Cumulado com 

Cobrança de Aluguéis Vincendos, promovida por MAUREMBERG 

SEBASTIÃO DE SOUZA GRUNWALD EIRELLI-ME em face de G. F. 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME, ambos qualificados nos autos. 

Indeferido a tutela provisória de urgência, foi designada audiência de 

conciliação a qual não houve proposta de acordo formulado entre as 

partes (id. 10983614 pág. 01/02). O autor compareceu nos autos 

informando que não tem mais interesse no prosseguimento da presente 

ação (id. 12177825). Acerca da desistência da ação, os parágrafos 4º e 

5º do artigo 485 do NCPC dispõem que: § 4º. Oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5º. A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. No caso, 

embora citada, a parte ré não ofereceu contestação, de modo que 

desnecessária a sua manifestação quanto ao pleito de desistência. Desta 

feita, HOMOLOGO, por sentença a desistência da ação manifestada no id 

12177825 e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil de 2015. Custas pelo autor (art. 90 do CPC). 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as anotações 

e baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005146-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA. (EXEQUENTE)

MARCELA VIRGINIA THOMAZ (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

DECOR HOME COMERCIO E IMPORTACAO DE DECORACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005146-69.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTURY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA. EXECUTADO: 

DECOR HOME COMERCIO E IMPORTACAO DE DECORACOES LTDA - ME 

Vistos e etc. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por 

CENTURY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA em face de 

DECOR HOME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE DECORAÇÃO LTDA, ambos 

qualificados nos autos. As partes entabularam acordo (id. 14624172 pág. 

01/03), requerendo sua homologação bem como a suspensão do 

processo até o cumprimento integral do acordo. Os autos me vieram 
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conclusos. É o relatório. Decido. O acordo preenche os requisitos legais e 

com o parcelamento entabulado, verifico que o prazo final da obrigação 

ocorrerá em 04.02.2019. Diante do Código de Processo Civil, não há óbice 

em extinguir o presente processo e determinar sua remessa para o 

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

determina que é título executivo judicial “a decisão homologatória de 

autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Note-se que não 

haverá prejuízo para o requerente, visto que em caso de inadimplemento, 

o exequente possui título executivo judicial proveniente da homologação 

do acordo. Desta feita, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão, extinguindo a presente ação, com fulcro 

no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Custas e honorários na 

forma pactuada. Com o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010252-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017382-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015885-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CLAUDEVAN DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015230-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

JOSUE FERREIRA DE MELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037275-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BILENO CASTRO ROCHA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015161-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL DE SOUSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014915-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

KAUANY APARECIDA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015179-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ROBERTO SARTORI SILVA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015961-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON HIDEO NAKAMUTA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 
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parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033817-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011850-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CICERA ARAUJO ANTONIASSE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021275-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IVANILDA GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031433-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINALDO LEVI LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027826-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEROLLEN KETWLY DE FIGUEIREDO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021932-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

SIDNEY SANTANA DE ALVARENGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032701-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CARLOS ABSOLON SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019522-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILINO FERREIRA DE SANTANA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024773-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN DIAS NASCIMENTO (EXEQUENTE)

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013476-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030981-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IANA RODRIGUES ORTEGA TOME (AUTOR(A))

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016759-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUBIA FIUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016762-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031358-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCAS FUIM DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015070-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

SHIRLEI FREIRES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015600-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER NERIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018616-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARIA DE LOURDES DALISCO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014257-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

VERONICA GONCALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022643-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

BRUNO JOSIMAR DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031799-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAVARIN (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016132-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1013918-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE PROENCA SOUZA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015588-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARLENE CARVALHO ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016493-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA CARLA GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para efetuar o pagamento das custas finais, no prazo de 20 

(vinte) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002506-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE ARAUJO DIAS (AUTOR(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002683-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

RODRIGO ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029970-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNIS WILLIAN PINTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004120-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

DEBERSON OLIVEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022515-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ROMILDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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 o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011412-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO CUNHA DE ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a 

petição id. 14968222 , no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017597-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARIA LUZILAIDIA ARRAIS ALVES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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 o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016169-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JOSE OLEGARIO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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 o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027297-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI CIRQUEIRA CORREIA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1027297-29.2018.8.11.0041 ELIENAI 

CIRQUEIRA CORREIA 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 29/11/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027297-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI CIRQUEIRA CORREIA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1027297-29.2018.8.11.0041 ELIENAI 

CIRQUEIRA CORREIA 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 29/11/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027326-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

V. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA CAMPOS MORAES OAB - 015.891.981-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1027326-79.2018.8.11.0041 V. A. C. 

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 

30/11/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025434-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MANOEL GONCALVES SOBRINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004161-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALENCAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

OSCAR IZIDIO DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034145-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

VALDEMIR BONIFACIO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022441-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022086-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CINTRA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO (ADVOGADO(A))

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027326-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

V. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA CAMPOS MORAES OAB - 015.891.981-58 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1027326-79.2018.8.11.0041 V. A. C. 

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 

30/11/2018, às 11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

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

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007201-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027389-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDBERTO OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1027389-07.2018.8.11.0041 EDBERTO 

OLIVEIRA SANTOS 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 30/11/2018, às 11h45, 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 
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será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027389-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDBERTO OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1027389-07.2018.8.11.0041 EDBERTO 

OLIVEIRA SANTOS 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 30/11/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 21 de agosto de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1017729-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

NILMA DE SOUSA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BERNABE DA SILVA (RÉU)

VALDICE GONCALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017729-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NILMA DE SOUSA E SILVA RÉU: JOSE BERNABE DA SILVA, VALDICE 

GONCALVES DA SILVA Citem-se e intime-se a parte requerida na pessoa 

do seu representante legal e todos confinantes, na forma do art. 246, § 3º, 

CPC/2015, e, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, dos réus e 

interessados ausentes, incertos e desconhecidos (CPC, arts. 246, §3º, e 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 

9h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Intimem-se, pela via postal, 

com aviso de recebimento (AR), a União, o Estado e o Município para 

manifestarem eventual interesse na causa, encaminhando-se a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Após, vistas ao 

Ministério Público, nos termos do art. 279 do CPC/2015. Defiro à parte 

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

CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022036-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAYERL & REBOUCAS LTDA - ME (DEPRECANTE)

GREICIS ANDRE BIAZUSSI (ADVOGADO(A))

MARTA INES FILIPPI CHIELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (DEPRECADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14841906, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007309-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 71 de 429



Processo Número: 1025056-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031080-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO CARDOSO DO PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090851 Nr: 6489-88.2016.811.0041

 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: ANGELINA MARQUES MATOS

 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, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, II e 485, VI do CPC, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL e por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO.Justiça gratuita concedida à fl. 28.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069351 Nr: 55156-42.2015.811.0041

 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: SHEILA SANTANA CAMPOS

 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, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, II e 485, VI do CPC, INDEFIRO 

A PETIÇÃO INICIAL e por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO.Justiça gratuita concedida à fl. 26.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712636 Nr: 5549-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DE MIRANDA, TIAGO DE MIRANDA NEVES DE 

SOUZA, VANIA MIRANDA NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO REUS BIASI, 

para devolução dos autos nº 5549-02.2011.811.0041, Protocolo 712636, 

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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 175573 Nr: 23493-61.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANEA ANTUNES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432, 

REINALDO FERRAZ DE PAULA - OAB:8.207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornar ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1079876 Nr: 1447-58.2016.811.0041

 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: CLEIA EDVIRGES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ATUAL TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS 

ELETRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379, MURILLO ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Energisa Mato 

Grosso- Distribuidora de Energia S.A, 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 752149 Nr: 3962-08.2012.811.0041

 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: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMÉE MARANHÃO 

AIRES FERREIRA, RODOLFO MARANHÃO AYRES FERREIRA, LEONARDO 

MARANHÃO AYRES FERREIRA, FERNANDO MARANHÃO AYRES 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA, 

TECAMAT FLORESTAL LTDA

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

OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - 

OAB:6.199/MT, GIZELA BARRETO SAMPAIO - OAB:19.763, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX LEONARDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.911/MT

 Em atendimento ao malote de fls. 20.351, proceda-se com a transferência 

do valor solicitado de R$ 64.400,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos 

reais) junto ao processo nº. 0000197-94.2014.5.23.0002, em trâmite na 2ª 

Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá-MT.

Oficie-se também ao Juízo da 7ª Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá 

solicitando dados bancários para fins de transferência do valor penhorado 

de R$ 28.210,29 (fl. 18.542 – Vol. 83) para ficar a disposição do processo 
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n. 0001244-25.2013.5.23.0007.

Por outro lado, junte-se aos autos o extrato dos valores vinculados ao 

processo perante o SISCON, conforme requerido às fls. 20.444/20.445.

 Após, intime-se a parte ré para manifestação acerca da petição de fls. 

20.444/20.445, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, depois de cumprida as deliberações acima e considerando que as 

partes apresentaram as razões e contrarrazões dos recursos de 

apelação, remetam-se autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as nossas homenagens.

Registro que eventual pedido de expedição de alvará deverá ser feito na 

instância superior.

Proceda-se com a abertura de novo volume a partir das fls. 20.401.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 853934 Nr: 56548-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE DE LIMA SILVA, RODRIGO MARQUES DOS 

SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO OURO E PRATA S.A ., INVEST 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13.782-B, LINEIA FÁTIMA DA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT 

15.909-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RODRIGUES CHAVES - 

OAB:55.925 RS, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18786/O, CASSIO 

QUEIROZ COELHO DA CRUZ - OAB:16006, DANIELA RIZZI BARUFALDI - 

OAB:55226/RS, JAIME BANDEIRA RODRIGUES - OAB:41.259/RS

 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. 419/422, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 173847 Nr: 22353-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR COCHONE LOÇÃO, BOOLEANOS CONSULTORIA 

ADMINISTRATIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

FABRICIO CRUZ SOARES DA SILVA RANER - OAB:OAB/RJ 170.532, 

KAROLINE RODRIGUES FÁVERO - OAB:8018/MT, LEONARDO GOMES 

DA SILVA - OAB:200.387 RJ, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, Jefferson Silveira Barbosa - OAB:93964/RJ, LEANDRO 

MATTOS DE CERQUEIRA - OAB:124.487, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117/MT, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Espólio de Nair 

Cochone Loção em face de Caixa Beneficente da Policia Militar.

Existem duas situações pendentes no cumprimento de sentença que 

merece análise individuada.

A primeira consiste na manifestação de fls. 961/967, em que a terceira 

Rosana Costa Abreu requer a habilitação de crédito, pretendendo receber 

os valores atualizados de R$ 71.736,83 (setenta e um mil setecentos e 

trinta e seis reais e oitenta e três centavos).

Assevera que o crédito é decorrente de um acordo judicial homologado em 

2009 no processo 0045121-22.2010.811.0001.

Instado a se manifestar a parte exequente afirmou que o crédito está 

prescrito, ao passo que a pretensão é relativa a dívidas de locação que 

prescrevem em 3 (três) anos, e, considerando que o acordo foi 

homologado em 2009, de lá para cá transcorreu o prazo trienal.

Em contrapartida, a terceira interessada apresentou impugnação às fls. 

1031/1032, argumentando que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, 

de forma que não teria transcorrido o lapso temporal.

Pois bem.

A novel legislação processual cuidou de acolher o tema da prescrição 

intercorrente, dispondo a seguinte redação em seu artigo 921, §4º:

“(...)

Art. 921. Suspende-se a execução:

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 

1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

(...)”

Sobre a matéria assim leciona Silvio de Salvo Venosa (Direito Civil. Parte 

Geral , vol, 8ª. Ed. São Paulo: Atlas, p. 560, 2008), in verbis:

“(...) Se o processo ficar paralisado, sem justa causa, pelo tempo da 

prescrição, esta se consumará. É o que se denomina prescrição 

intercorrente (...)”.

Extrai-se a que a prescrição intercorrente é aquela em que se verifica a 

inércia de forma injustificada da credor/autor/exequente no curso da 

demanda, deixando transcorrer o lapso prescricional in albis.

 No caso em tela, denota-se que o título que instrumentaliza o pedido de 

habilitação decorre de sentença homologatória em ação de cobrança de 

encargos locatícios, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, a teor do 

art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil de 2002.

Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo em que 

prescreve a ação, nos termos da súmula 150 do STF, a pretensão da 

peticionante Rosana Costa Abreu encontra-se abarcada pela prescrição, 

ao passo que entre o arquivamento em 30/04/2010 (fl. 965) e o pedido de 

habilitação transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos.

 Frisa-se que a parte interessada deveria ter tido a cautela de habilitar o 

crédito dentro do prazo prescricional e não ficar inerte aguardando o 

momento em que tivesse valores disponíveis na execução.

Ante o exposto, declaro a prescrição intercorrente em relação ao crédito 

oriundo da sentença homologatória na ação de cobrança de encargos 

locatícios sob o n. 0045121-22.2010.811.0001, que tramitou perante o 

Primeiro Juizado Especial Cível.

De outro giro, a segunda questão pende sobre os encargos condominiais 

que recaem sobre os imóveis arrematados, tendo o arrematante postulado 

pela liberação do valor de R$ 35.163,47 (trinta e cinco mil cento e 

sessenta e três reais e quarenta e sete centavos) para fins de pagamento 

dos débitos (fl. 1.017).

Conforme já ressaltado na decisão anterior, o art. 908, §1º, do CPC, 

estabelece que os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de 

natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço.

Conquanto os débitos condominiais sub-rogam-se no preço da 

arrematação, por ora não deve ser liberado o valor para que o 

arrematante realize o pagamento, ao passo que já foi oficiado à CIPA – 

Administração de Condomínios e Imóveis (R. México, 41, 2º andar - Centro, 

Rio de Janeiro – RJ, cipa@cipa.com.br) para que se manifeste a respeito 

das dívidas condominiais relacionadas aos imóveis.

Assim, entendo por bem aguardar a resposta da administradora do 

condomínio, oportunidade em que se poderá disponibilizar o valor 

reservado para pagamento das mensalidades inadimplentes.

Registro ainda que a referida inadimplência não prejudicará o arrematante, 

visto que poderá ser imitido na posse dos imóveis independentemente do 

pagamento e no processo estará reservado os valores para quitação de 

tais débitos.

Dessa forma, expeça-se carta precatória para a Comarca do Rio de 

Janeiro – RJ, para fins de imissão de posse dos arrematantes 

BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRADORA LTDA e MONTE MARIA 

CONSULTORIA EIRELI ME sobre os imóveis: 1) apto 405, bloco I, do prédio 

situado na Av. Ministro Edgard Romero, n. 715, correspondente fração 

ideal de 46/10.465, do respectivo terreno, sob a matrícula 7517 do 8? 

Serviço Registral de Imóveis; 2) apto 305, do bloco II, do prédio situado na 

Av. Ministro Edgard Romero, n. 715, correspondente fração ideal de 

46/10.465, sob a matrícula 7517 do 8? Serviço Registral de Imóveis.

Por fim, consigno eventuais liberações de valores em favor do exequente 

somente ocorrerá após a preclusão recursal.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 768477 Nr: 21372-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 73 de 429



Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 ELOI SCHERER DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO AUGUSTO SIQUEIRA, 

IRACEMA FÁTIMA NEPOMUCENO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Coordenador(a) do Núcleo 

de Práticas Jurídicas do Univag - OAB:, FLÁVIO OLIVEIRA JESUS - 

OAB:23.440

 Ante a certidão de fls. 174/175, expeça-se edital de citação ao ESPÓLIO 

DE SERGIO ROBERTO AUGUSTO SIQUEIRA com prazo de 30 (trinta) dias, 

observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do 

CPC/2015, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Fórum, 

certificando-se nos autos.

Faça constar no edital de citação que, ocorrendo a revelia, será nomeado 

curador especial para defesa dos interesses do réu.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 763897 Nr: 16510-65.2012.811.0041

 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: EDMOTORS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA, YAMAHA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE A G. D´AVILA - 

OAB:60.967-SP, MARCELO FORTUNATO - OAB:173338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ ALMEIDA ELIAS DE 

LIMA - OAB:87191, DÂMARIS ALVES CHAVES NEGRÃO - 

OAB:22691/B, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, Suzy Silva 

Santana Secanechia - OAB:63171/SP

 Ante a complexidade do feito, DEFIRO o pedido de fl. 1028, concedendo a 

requerida o prazo suplementar de 15 (quinze) dias.

Após, intime-se o perito para que se manifeste a respeito dos 

questionamentos das partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1044581 Nr: 43703-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. M. SERVIÇOS DE EMPILHADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO DE SOUZA GOMES - 

OAB:203099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTIA KATHEUSCIA DA 

CRUZ E SILVA - OAB:8649

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fl.172, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, 

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inc. III, alínea b, do CPC 

(Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861176 Nr: 2668-47.2014.811.0041

 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: MARA CRISTIANE MELCHIOR, JAIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOP. 

DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, UNIMED SÃO PAULO - COOPERTIVA DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZORTÉA ANTUNES - 

OAB:17.001/MT, CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - NPJ - 

OAB:7216/MT, VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - OAB:17.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318 A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JEBER 

JUABRE JUNIOR - OAB:122143, JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA - 

OAB:136837, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:3418-A/MT, LUIZ CARLOS GALVÃO DE BARROS - OAB:21650-SP, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A/MT, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173351/SP

 Considerando que a autora se encontra em tratamento Home Care e que 

não tem possibilidade de se locomover até o local da perícia, DEFIRO o 

pedido de fl. 1965, ordenando que o perito realize a perícia médica na 

residência da autora.

 Intime-se o perito a respeito da presente decisão para que dê inicio aos 

trabalhos periciais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1061354 Nr: 51580-41.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA RAFAELA NINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO GONÇALVES DA 

SILVA FILHO - OAB:327688, RICARDO HENRIQUE COUTINHO DO 

SANTOS - OAB:12882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Tendo em vista a extinção do feito principal, em razão da quitação do 

crédito informado pela autora, restou destituído de objeto o presente feito.

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

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente embargos.

Cumpridas as formalidades, ao arquivo com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 902828 Nr: 31931-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBRÁS RODOVIÁRIO BRASILEIRO DE TRANSP 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, ELIANA KNABBEN 

MELO, IARA KNABBEN MELO, TAIS KNABEN MELO, ISIS KNABBEN MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PASSARELLI DA 

SILVA - OAB:7602/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

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

para efetuar o pagamento das custas processuais remanescentes de fls. 

379, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1017076 Nr: 30610-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYNÁ CRISTIANI SILVA IOCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CACERES COOPERATIVA DE 
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TRABALHO MEDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA STEPHANI SILVA 

IOCCA - OAB:19643 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

CARESSATO GATTASS - OAB:OAB/MT 9700

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 80/88, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009061 Nr: 27151-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

SOCIETÁRIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA RAFAELA NINA SILVA, FLAVIO 

ALBERTO DE VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABÍULA LETÍCIA VANI DE 

OLIVEIRA - OAB:10887, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT

 À fl. 76, a parte exequente informa o adimplemento total do crédito em 

execução.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução.

Cumpridas as formalidades, ao arquivo com as baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137595 Nr: 26387-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULYANE MAGALHÃES RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por 

JULYANE MAGALHÃES RODRIGUES DA SILVA em face de CLARO 

S/A.Em razão da sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última 

verba fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1159006 Nr: 35511-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABIGAIL SANTANA DE TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL 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:13.431-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial ajuizada por 

ABIGAIL SANTANA DE TRINDADE em face de CLARO AMERICEL S/A.Em 

razão da sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que esta última verba fixo 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819607 Nr: 25879-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMILDA JOSEFA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NUNES DOS SANTOS, DENIZE 

LATORRACA DOS SANTOS, MARILZA LATORRACA DA CUNHA, 

IRACEMA LATORRACA PEREIRA, JOSUÉ DA CUNHA, EPAMINONDAS 

SÉRGIO PEREIRA, MARILDA LATORRACA DO CARMO, OSEIAS 

LATORRACA DO CARMO, ELY LATORRACA DO CARMO, SUZANA 

LATORRACA DO CARMO, EVÂNIA LATORRACA DO CARMO, CILENE 

LATORRACA DO CARMO, JUSSARA LATORRACA TAPAJOS MOURA, 

ELIEL LATORRACA DO CARMO, ALMERINDA RODRIGUES BRAID 

LATORRACA, JOAB BRAIDA LATORRACA, GEOVANY BRAIDA 

LATORRACA GERÔNIMO, BENEDICTO LATORRACA, BIANCO 

LATORRACA, JANETE LATORRACA TAPAJOS DA SILVA, CLÓVIS LINO 

TAPAJÓS, CLAUDIO DO CARMO, ILDA DIAS LATORRACA, NEIDE LANA 

DA COSTA LATORRACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intime-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 857299 Nr: 59537-64.2013.811.0041

 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: GLADIS MARCHIORI MARCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÔNICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Intime-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 811743 Nr: 18233-85.2013.811.0041

 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: L.R. DE MORAIS ELETROTECNICA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, ELISIA HELENA DE 

MELO MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP

 As partes entabularam acordo conforme se vê às fls. 185/189, 

requerendo a homologação e a extinção do feito.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 
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produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários conforme o acordado entre as partes.

No mais, expeça-se alvará em favor da parte autora, observando-se os 

dado bancários indicados à fl.186.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 789796 Nr: 43824-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELITA MARIA FERREIRA, LUIZ CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO ANDRE ROSA MIGUEIS, ELLEN 

RIBEIRO TOSTA MIGUEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. FREIRE FILHO - 

OAB:3477 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 Intime-se a parte exequente para manifestaçao acerca dos bens 

indicados à penhora pela parte executada às fls. 367/384, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para análise do pedido de imissão de posse.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1204040 Nr: 5964-72.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, NEILA LEITE DE 

BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ABILIO MANSO RAIMUNDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar as alegações finais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1153248 Nr: 33169-13.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO 

BRASIL S/A - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO GOMES DA SILVA SEGUNDO, 

SUZANETTE ANTONIA BOTELHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE MASSAE NAKAZAWA - 

OAB:59417/PR, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - OAB:16.785/DF, 

PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - OAB:37.007/PR

 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), e via Diário Eletrônico, para providenciar a cópia da petição 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 946139 Nr: 58092-74.2014.811.0041

 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: CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

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

SILVA - OAB:8.194-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. 191/197, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1093741 Nr: 7837-44.2016.811.0041

 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: EDIMAR CASSIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE LEONCIO DE ARRUDA 

NEZI - OAB:20946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$ R$110,26 (cento e dez reais e vinte e seis 

centavos).Confirmo a liminar de fls. 25/26.Condeno ainda a parte ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do 

artigo 85, § 8º , do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1058926 Nr: 50461-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO J. N. MARCELO - 

OAB:14.599 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$ 290,48 (duzentos e noventa reais e quarenta 

e oito centavos).Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051683 Nr: 47264-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEINER DOUGLAS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES DAMIAN GUIRADO 

PRATES - OAB:12.434-MT, MARCOS VINICIOS LUCCA BOLIGON - 
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OAB:12099/B

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$139,37 (cento e trinta e nove reais e trinta e 

sete centavos).Confirmo a liminar de fls. 23/24.Condeno ainda a parte ré 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do 

artigo 85, §8º, do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1064566 Nr: 52991-22.2015.811.0041

 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: JANAÍNA SOARES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Declarar a 

inexistência do débito de R$165,87 (cento e sessenta e cinco reais e 

oitenta e sete centavos).Confirmo a liminar de fls. 22/23.Condeno ainda a 

parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma do 

artigo 85, §8º, do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as 

devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 718373 Nr: 14404-67.2011.811.0041

 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: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CENTRO 

NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU EDUARDO DALLAGNOL, CARLOS 

AGLI ID

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724/MT, MARA REGINA LOPES SOUZA - OAB:14122, SIMONE 

APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB:12834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT, CARLOS MAGNO RIPOLI - OAB:81472/MG, 

EDSON FELICIANO DA SLVA - OAB:OAB/TO 633 -A, SEBASTIÃO 

CARLOS GOMES DE CARVALHO - OAB:2428/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos realizados na reconvenção. Condeno a parte 

reconvinte Eliseu Eduardo Dallagnol ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 10 %( 

dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§§1º e 2° do 

CPC. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012652-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEONICE DA SILVA FLOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (RÉU)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035536-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035513-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DAIANE FARIAS SOBRAL (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038723-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WESLEY FONSECA DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035085-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MOREIRA SOARES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, citado o requerido conforme aviso de 

recebimento juntado no ID 11954746, este nada manifestou, até a presente 

data. Assim sendo, nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para se 

manifestar em prosseguimento, no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 26 de 
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agosto de 2018 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004367-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANDO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000132-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

DAMIAO JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008309-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO VITOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019651-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MILHOMEM ROST (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010331-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA NASCIMENTO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010342-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LINDOMAR DOS SANTOS JULIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024080-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUCAS ALMEIDA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

RICARDO SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, bem como manifestar-se sobre o documento 

juntado no ID 10880228, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008326-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

DENISE SANTOS LINHARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1019165-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE MORAES NASCIMENTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023841-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AM/PM COMESTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CRISTINA NERY BORGES (RÉU)

AUTO POSTO M J LTDA - EPP (RÉU)

VITOR ROBSON DE PAULA BORGES (RÉU)

Yuri Robson Nadaf Borges (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000985-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROSELI FREIRE VALADARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001001-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY CUNHA MENDES JUNIOR (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023658-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PEREIRA DOURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022329-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL DE MOURA LIMA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022435-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANA COSTA KLEIN (AUTOR(A))

J. C. M. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022873-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ISRAEL DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004698-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO JOSE SANTANA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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 
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a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023277-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021127-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA SANTANA NASCIMENTO DE ALMEIDA LIMA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003884-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

R. K. N. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006241-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FRANCISCO FIRMINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006043-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023059-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021131-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE CAMPOS DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006225-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004163-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

M. H. M. D. S. (AUTOR(A))

MARINEIDE MONTEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009195-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE LUCAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROZENIR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))
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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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009183-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008486-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA BRITO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008689-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 26 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001738-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GELSON MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003210-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

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° 1003210-09.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016569-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR (ADVOGADO(A))

MAX ROOSEWELT YULE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009188-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO YURY FERNANDES CASTRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008842-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARMELITO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007024-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003481-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSIANE DIAS FONTES (AUTOR(A))

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° 1003481-18.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007316-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FERNANDES LOPES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009200-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON EDUARDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003145-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON AURELIO DA SILVA BORDIN (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

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° 1003145-14.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016102-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILENO REZENDE TAVARES (ADVOGADO(A))

JEAN FRANCESCO SILVA MACEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1016102-47.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010768-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BATISTA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010768-66.2017.8.11.0041 DESPACHO Analisando 

detidamente os autos, não foi possível averiguar a autenticidade dos 

documentos pessoais (Id. 5906424) pois estes estão TOTALMENTE 

ilegíveis. Isto posto, intime-se a parte autora para, nos termos do art. 320 

do NCPC, emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando aos 

autos os documentos pessoais LEGÍVEIS, sob pena de indeferimento da 

inicial. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011039-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

L. R. S. B. (REQUERENTE)

ELISANGELA STACHACK BEDIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011039-75.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013941-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))
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JOSE BARREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013941-98.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015708-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO BATISTA DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015708-40.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, deverá juntar aos autos o comprovante de 

endereço atualizado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015819-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHOU MAX SOARES FERREIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

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° 1015819-24.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015847-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

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° 1015847-89.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015879-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JOSE VALDITO RODRIGUES (AUTOR(A))

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° 1015879-94.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027528-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALDO RODRIGUES DIAS (AUTOR(A))

JOAQUIM LISBOA NETO (ADVOGADO(A))

LEIDIANE COSTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1027528-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer com pedido 

liminar ajuizado por Analdo Rodrigues Dias em desfavor a Lumen 

Consultoria, Construções e Comercio LTDA e Caixa Econômica Federal . A 

decisão proferida pela MM. Juíza Federal reconheceu a ilegitimidade 

passiva da Caixa Econômica Federal e declarou EXTINTO o processo, nos 

termos do art. 485, VI do CPC, em relação à Empresa Pública. Em face da 

incompetência absoluta da Justiça Federal, foi declinada a competência 

para a Justiça Estadual, sendo os autos distribuído à esta unidade 

judiciária. Ocorre que a cláusula 37 do contrato de compra e venda e 

mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em 

garantia, fiança e outras obrigações prevê como competente para 

conhecer e julgar as demandas judiciais o Foro do Imóvel objeto da 

garantia (Id. 14828236). Ademais, de acordo com o Art. 101, I do CDC, a 

ação poderá ser proposta no domicilio do autor. Vejamos: Art. 101. Na 

ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem 

prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as 

seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; O 

Imóvel objeto da lide e o domicilio do autor se localizam na cidade de 

Várzea Grande. A par disso, intime-se o autor para que, em 15 dias, se 

manifeste sobre possível incompetência deste Juízo. Após o decurso de 

prazo, certifique-se e concluso para análise. Cuiabá, 27 de Agosto de 
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2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024872-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MALTA SANT ANA DE AQUINO (AUTOR(A))

ENIO LUIZ CALDART ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZZIELLE OLIVEIRA DE ASSIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1024872-29.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Em igual prazo, retifique o valor da causa tendo em vista a 

cumulação de pedidos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027825-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDCLEISON DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

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° 1027825-63.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). A autora colacionou com a exordial uma Ata notarial de 

constatação de fato (ID 14953948), relatando a tentativa de alguns 

advogados em entregar os documentos na sede da Porto Seguro nesta 

cidade, oportunidade em que foram informados de que deveriam realizar o 

protocolo administrativo no Sindicato dos Corretores - SINCOR-MT. Diante 

dos fatos, e como a Ata Notarial é genérica, ou seja, não é especifica 

quanto ao pedido de protocolo da parte autora, esclareça a mesma se 

tentou realizar seu requerimento de pagamento administrativo na 

Seguradora ou no Sindicato, ou mesmo se efetuou reclamação na SUSEP, 

em 15 (quinze) dias. Em igual prazo, informe seu estado civil conforme 

disposto no art. 319, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 

2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1029552-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBER BASILIO SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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 manifestar 

sobre o documento juntado no ID 14970816, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010795-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

EUGENIA RODRIGUES DE MENEZES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031449-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JOANA LEITE DAS NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031449-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000304-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CLARINDO DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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, 23 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE MENA CAFACIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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, 23 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021249-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALEB SOARES CHAVES (AUTOR(A))

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021249-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Mantenho 

a decisão recorrida e objeto do RAI 1008931-65.2018 pelos seus próprios 

fundamentos. Prestei as informações solicitadas através do Ofício n. 

057/2018GAB. Cuiabá, 27 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004362-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ALVES COICARE (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

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° 1004362-29.2017.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027868-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUELETON FREITAS LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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° 1027868-97.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

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 de 15 

(quinze) dias, promover a devida organização dos documentos digitais ou 

digitalizados destes autos, em especial no que diz respeito à petição 

inicial. A autora informa que diante do recusa da ré em protocolizar o 

requerimento administrativo de pagamento do Seguro DPVAT, formalizou 

reclamação junto a SUSEP em 26/08/2018 (ID 14957194). No entanto, 

antes do decurso do prazo de 15 dias para análise da referida reclamação 

( Resolução CNSP N° 279, 30/01/2013) já ajuizou esta Ação de Cobrança 

(26/08/2018). A par disso, intime a parte autora para apresentar a 

resposta da reclamação formalizada junto à SUSEP referida no ID 

14957194, bem como se persiste a recusa no protocolo administrativo, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024890-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIA BELARMINO DE MATOS (RÉU)

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013488-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON RODRIGUES CALDEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015255-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA CICILIA SECCO CABELHO (REQUERENTE)

GYANCARLOS PAGLYNEARI CABELHO (REQUERENTE)

wilson massaiuki sio junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LOPES S.A. (REQUERIDO)

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015255-45.2018.8.11.0041 TERMO DE AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número do Processo: 

1015255-45.2018.8.11.0041 Data e horário: 27 de agosto de 2018, às 

14:00 horas. Autores: Gyancarlos Paglyneari Cabelho, Cicilia Secco 

Cabelho Réus: Vero Empreendimentos Ltda., Construtora Lopes Ltda., M. 

Garzon Eugênio Empreendimentos Imobiliário Ltda. PRESENTES: Juíza de 

Direito: Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda Autores: Ausente Advogado 

dos autores: Takayoshi Katagiri OAB 4178 Rés (preposto): Paloma 

Siqueira de Arantes RG 15993647 SSPMT Advogado das rés: Marilia 

Gabriela de Souza Chaves OAB 24380/O OCORRÊNCIAS Iniciada a 

solenidade, a audiência se realizou com a oitiva de uma testemunha. 

DELIBERAÇÕES A seguir a MMª. Juíza proferiu a seguinte decisão: 

“Cumprido o ato, devolva-se a carta precatória à Comarca de origem. 

Saem os presentes intimados.” Nada Mais, Eu, __________ (Brenda de 

Queiroz Sanches) – Estagiária de Direito, que digitei e encerro o presente. 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito Takayoshi 

Katagiri Advogado dos autores Paloma Siqueira de Arantes Rés 

(preposto) Marilia Gabriela de Souza Chaves Advogado das rés

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019073-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

EBERSON CESAR DE OLIVEIRA PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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, 27 de 

agosto de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75810 Nr: 1964-84.1984.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dante Gazoli Conselvan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Peter Schnell Hasle Galsgaard

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:6320-PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alexey Gastão Conselvan 

- OAB/PR 22.350 - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTYNY LAYANA 

GOLÇALVES DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

1964-84.1984.811.0041, Protocolo 75810, 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.: 75819 Nr: 2406-84.1983.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Peter Schnell Hasle Galsgaard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dante Gazoli Conselvan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI ANTUNES PAVAN - 

OAB:251.0167 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTYNY LAYANA 

GOLÇALVES DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

2406-84.1983.811.0041, Protocolo 75819, 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 872897 Nr: 11707-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS 

LTDA., JOSE ARI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGAPAR COM. DE CONEXÕES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SUMIYOSHI 

KAMATAKE - OAB:10234, MARILZA TOMÉ FERREIRA - OAB:OAB/MT 

17.179, MICHELLE FERNANDA FORTES - OAB:10159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11707-68.2014.811.0041

Código 872897

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Base Dupla Serviços e Construção Civil Eireli 

em face de Ligapar Com. De Conexões e Serviços 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, 24 de agosto 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.: 880515 Nr: 17079-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS 

LTDA., JOSE ARI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGAPAR COM. DE CONEXÕES E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA TOMÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 17.179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17079-95.2014.811.0041

Código 880515

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Base Dupla Serviços 

de Construção Civil Eireli em face de Ligapar Com. De Conexões e 

Serviços 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, 24 de agosto 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.: 754229 Nr: 6198-30.2012.811.0041

 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: GUIOMAR CASSIMIRO DA MOTA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IR TEIXEIRA RITA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5.269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325/MT

 Processo nº 6198-30.2012.811.0041

Código 754229

DESPACHO

Antes de analisar o pedido retro, intime-se a parte exequente para 

apresentar planilha atualizada de seu credito, em 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberações.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 820319 Nr: 26560-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN BIANCA DE SOUZA ARANTES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 Processo n° 26560-19.2013.811.0041

Código 820319

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente, devidamente intimada, não se manifestou sobre o 

pagamento, conforme certidão de p. 195.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

924, II do CPC.

 Intime-se a exequente para fornecer os dados bancários para expedição 

do alvará.

Fornecidos os dados bancários, expeça-se alvará em favor da 

exequente, nos termos do Provimento 68/2018 do CNJ, cumprindo-se o 

que determina o artigo 450, §3º e §4º da CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 24 de agosto 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.: 25314 Nr: 5907-69.2008.811.0041

 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: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO EDUCACIONAL DE CUIABÁ UNEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 444/2008

Código: 25314

Vistos e etc.

Este feito ficou arquivado provisoriamente por mais de 6 anos, por inercia 

da parte exequente, que ainda no ano de 2010, intimada para dar impulso 

no feito, deixou o prazo transcorrer in albis para manifestar.

Posto isto, antes de analisar o pedido de p. 127/131, intime-se a exequente 

para que, em 05 (cinco) dias, manifeste sobre a ocorrência da prescrição 

nos presentes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de agosto 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.: 835546 Nr: 40676-30.2013.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUÊ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC SOARES DA SILVA, MARCELO 

FELICIANO SOARES, CAMILA FATIMA ALMEIDA MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715/MT

 Processo nº. 40676-30.2013.811.0041

Código 835546

Vistos e etc.

Os réus Joana Darc Soares da Silva e Marcelo Feliciano Soares foram 

citados pelo correio, tendo o porteiro do condomínio recebido o Aviso de 

Recebimento, razão pela qual, considerando a certidão de p. 108, decreto 

a revelia.

Compulsando os autos, observo que o advogado que subscreveu a 

contestação da ré Camila Fatima Almeida Molina não está habilitado.

A par disso, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a ré Camila 

Fatima Almeida Molina regularize sua representação processual.

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso.

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 24 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1153729 Nr: 33347-59.2016.811.0041

 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: JEAN CARLOS BISPO DE MELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, RAY CARVALHO DIAS - 

OAB:24.376/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Fixo como ponto controvertido se o requerente, em decorrência do 

acidente de transito de 29/01/2016 adquiriu invalidez permanente; e se o 

acidente de trânsito de 24/05/2018 causou lesões distintas ou lesões que 

agravaram o estado clínico do autor em relação ao acidente anterior. Para 

tanto, defiro a produção de prova pericial requerido pelas partes. Nomeio 

como perito do Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, com endereço 

profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, 

nesta Capital, o qual deverá esclarecer se a parte autora está inválida 

permanentemente, de forma total ou parcial, devendo responder, ainda, 

aos quesitos formulados pelas partes. Quanto 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 por ambas as partes, 

esta deverá ser rateada proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo o 

autor beneficiário da justiça gratuita, a perícia devera ser paga 

integralmente, pela ré, se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado 

deverá paga-la, caso a ação seja julgada improcedente. Se o autor ainda 

estiver preso na data da perícia designada, defiro o reforço policial, para 

conduzi-lo e acompanha-lo à realização da mesma. Intime-se a ré para 

depositar 50% dos honorários periciais. A ré já apresentou seus quesitos 

(p. 45/46). Assim, intime-se o autor para apresentar seus quesitos, no 

prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, devem as partes para indicar 

assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito 

nomeado local e data para o início da perícia. Cuiabá, 24 de agosto de 

2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1113788 Nr: 16250-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON DE ALMEIDA KIESQUI

 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

 Processo n° 16250-46.2016.811.0041
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Código 1113788

Vistos.

 Verificando os autos, foi designada audiência de conciliação para o dia 

08/07/2016 e está não se realizou devida a ausência da parte autora, na 

mesma ocasião, o patrono da mesma requereu a redesignação da 

audiência (p.34).

 Tendo em vista as inovações do Novo Código de Processo Civil, conforme 

prevê o caput do art. 334 do referido código, redesigno audiência de 

conciliação e mediação para o dia 30/11/2018 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, situado na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo.

As partes estão devidamente representadas por seus advogados 

constituídos nos autos.

Com a realização da audiência, junte-se a ata e eventual laudo pericial.

Após, concluso para deliberações.

Intimem-se todos.

 Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1034332 Nr: 38785-03.2015.811.0041

 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: LHDAD, SEBASTIÃO SANTOS DELUQUE

 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, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815

 Processo n° 38785-03.2015.811.0041

Código 1034332

Vistos.

 Verificando os autos, não houve designação de audiência de conciliação 

e mediação.

Tendo em vista as inovações do Novo Código de Processo Civil, conforme 

prevê o caput do art. 334 do referido código, designo audiência de 

conciliação e mediação para o dia 30/11/2018 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.

Com a realização da audiência, junte-se a ata e eventual laudo pericial.

Após, concluso para deliberações.

Intimem-se todos.

 Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078635 Nr: 623-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA MANHANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O, MARCELO DOS SANTOS FOREZE - OAB:190.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ-160.435, RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 138.486, Thiago Conte Lofredo - OAB:190.008-OABRJ

 Processo n° 623-02.2016.811.0041

Código 1078635

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

318.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1162827 Nr: 37107-16.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMAIR DE SOUZA PARRON

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:OAB/MT 12.333

 As partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras 

preliminares, declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se o 

requerente, em decorrência do acidente de transito de 20/04/2014 adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a prova pericial solicitada pela 

parte ré. Nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, com 

endereço profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, 

nesta Capital, o qual deverá esclarecer se a parte autora está inválida 

permanentemente, de forma total ou parcial, devendo responder, ainda, 

aos quesitos formulados pelas partes. Quanto 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. Intime-se a ré para o depósito dos 

honorários periciais. A ré já apresentou seus quesitos (p. 52/53). Assim, 

intime-se o autor para apresentar seus quesitos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. No mesmo prazo, devem as partes indicar assistente técnico. 

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se 

as determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado local e data 

para o início da perícia. Cuiabá, 25 de agosto 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.: 1203654 Nr: 5800-10.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOMAR ROSSETTI COLOGNESE, NEOMAR 

ROSSETTI COLOGNESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720/B, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MS 7161, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 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 manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sobre a Certidão do Oficial de Justiça (fl. 25).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1035824 Nr: 39508-22.2015.811.0041

 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: GHPDS, MARCELO DA SILVA SOUSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se o requerente, 

em decorrência do acidente de transito de 23/04/2015 adquiriu invalidez 

permanente. Para tanto, defiro a prova pericial solicitada pela parte ré. 

Nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, com endereço 

profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, 

nesta Capital, o qual deverá esclarecer se a parte autora está inválida 

permanentemente, de forma total ou parcial, devendo responder, ainda, 

aos quesitos formulados pelas partes. Quanto 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. Intime-se, pessoalmente, a autora para 

regularizar sua representação processual. Intime-se a ré para o depósito 

dos honorários periciais. A ré já apresentou seus quesitos (p. 61/62). 

Assim, intime-se o autor para apresentar seus quesitos, no prazo de 05 

(cinco) dias. No mesmo prazo, devem as partes indicar assistente técnico. 

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se 

as determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado local e data 

para o início da perícia. Cuiabá, 24 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169216 Nr: 39795-48.2016.811.0041

 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: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se o requerente, 

em decorrência do acidente de transito de 06/05/2014 adquiriu invalidez 

permanente. Para tanto, defiro a prova pericial solicitada pela parte ré. 

Nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, com endereço 

profissional na Av. das Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de 

consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, 

nesta Capital, o qual deverá esclarecer se a parte autora está inválida 

permanentemente, de forma total ou parcial, devendo responder, ainda, 

aos quesitos formulados pelas partes. Quanto 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. Intime-se a ré para o depósito dos 

honorários periciais. A ré já apresentou seus quesitos (p. 70/71). Assim, 

intime-se o autor para apresentar seus quesitos, no prazo de 05 (cinco) 

dias. No mesmo prazo, devem as partes indicar assistente técnico. 

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se 

as determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado local e data 

para o início da perícia. Cuiabá, 24 de agosto de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1169238 Nr: 39811-02.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS REIS JARDIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:OAB/MT 

12.333

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 23 de outubro de 2018, às 10:45h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1027750 Nr: 35690-62.2015.811.0041

 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: NELSON PEREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Processo nº 35690-62.2015.811.0041

Código 1027750

Despacho

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de 

utilização da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital, 

no julgamento antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, concluso.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1010618 Nr: 27850-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA DA SILVA PAIXÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:OAB/MT 2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 10:15h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1039135 Nr: 41216-10.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Processo nº 41216-10.2015.811.0041

Código 1039135

Despacho

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de 

utilização da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital, 

no julgamento antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, concluso.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1115701 Nr: 16906-03.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PEREIRA GOMES

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Processo nº 16906-03.2016.811.0041

Código 1115701

Despacho

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de 

utilização da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital, 

no julgamento antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, concluso.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1165229 Nr: 38032-12.2016.811.0041

 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: VILMAR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Processo nº 38032-12.2016.811.0041

Código 1165229

Despacho

Intimem-se as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de 

utilização da pericia realizada perante a Central de Conciliação da Capital, 

no julgamento antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, concluso.

Cuiabá, 23 de Agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 703795 Nr: 38437-58.2010.811.0041

 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: CADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGA, RLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JULIO DA 

SILVA RIBEIRO - OAB:19.838/O/MT

 Posto isto, acolho a preliminar de carência da ação por perda 

superveniente do interesse de agir e, nos termos do artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto este feito sem resolução do mérito. 

Nos termos do artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil, condeno a 

autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em quantia 

equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Promova 

a abertura do segundo volume, conforme determina a CNGC.Custas e 

despesas processuais 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, 

diante da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a 

exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.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, 27 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 397161 Nr: 31785-59.2009.811.0041

 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: KIMURA TOMOO

 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:OAB/MT 8506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 10:00h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 457426 Nr: 27736-38.2010.811.0041

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESANDRA GOMES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS SILVA

 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: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 Posto isto, reconheço a perda superveniente do interesse de agir e, nos 

termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto este 

feito sem resolução do mérito. Custas e despesas processuais 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, diante da concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo 

prazo de 05 (cinco) anos.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, 27 de agosto 

de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741940 Nr: 38790-64.2011.811.0041

 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: NILVA DA MATTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DIOCLECIANA DA MATA, FRANCISCO 

ASSIS DA MATA, MARCOS EVANGELISTA DA MATA, CAROLINA DA 

MATA E SILVA, JOÃO DA MATA FILHO, ARLETE DA MATA OLIVEIRA, 

RAIMUNDO EGIDIO DA SILVA ASSIS, LENILCE DA MATA E SILVA, LERI DA 

MATA, NILCE DA MATA E SILVA, FLORI DA MATA, VANIL DA MATA, 

MARIA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

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

AUGUSTO C. DA ROCHA BASTOS - OAB:8.586/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

ação de usucapião proposta por NILVA DA MATA E SILVA para declarar 

o domínio desta sobre o imóvel urbano localizado na Rua Professor 

Engenheiro Álvaro Pinto de Oliveira, n. 114, Bairro Ribeirão da Ponte, em 

Cuiabá – MT, devidamente matriculado sob n. 3.700, fls. 279, Livro 3-g, do 
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2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca 

de Cuiabá - MT.Considerando que a ação de usucapião é regida pelo 

princípio do interesse e necessidade e não do sucumbimento ou 

causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais (STJ, 4ª Turma, REsp 23.369-PR, rel. Min. Athos Gusmão 

Carneiro, j. em 22.09.1992, DJ 1910.1992, p. 18.248). Contudo, sendo esta 

beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo 

prazo de cinco anos.Certificado o trânsito em julgado e satisfeitas as 

obrigações fiscais, expeça-se o mandado para registro no Serviço de 

Registro de Imóveis competente e, nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 

27 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 865072 Nr: 5656-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA JACI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520, LUANA DOS SANTOS MARTINS - OAB:16981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 23 de outubro de 2018, às 09:45h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias) 

telefones: (66)3025-3060/ 99223-7073. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia 

designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1088616 Nr: 5520-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANDREA DE SOUSA SANTOS

 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:5736/O

 Certifico que, nos termos do item 8.1.1 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 408391 Nr: 385-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DE LOURDES MELO

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

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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. 254/258, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1088616 Nr: 5520-73.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANDREA DE SOUSA SANTOS

 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:5736/O

 Posto isso, converto o rito do procedimento de sumário para o ordinário. 

Salienta-se, ademais, que não se tratando de alteração substancial, ficam 

garantidas às partes as prerrogativas dos artigos 550 e 551, § 3º, do CPC. 

Cite-se, a requerida, advertindo-a, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 

Processo Civil. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para 

oferecer impugnação, em 10(dez) dias, sob pena de preclusão.Encerrada 

a fase postulatória, intimem-se as partes para, no prazo comum de 

05(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 22 de fevereiro de 2016. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007948-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE DA SILVA LARA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007948-74.2017.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por Marinete 

da Silva Lara em face de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, 

objetivando a indenização no valor de R$ 11.137,50, ao argumento de que 

sofreu acidente de trânsito, que ocasionou sua invalidez permanente. 

Tentada conciliação por meio da Central de Mediação e Conciliação de 

Cuiabá, esta restou infrutífera (ID: 10081615). Citada (ID: 8132661 / 

8132991), a ré ofertou contestação (ID: 10366375) com documentos (ID: 

10366415 / 10366467), oportunidade em que arguiu a preliminar de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, requerendo a alteração 

do polo passivo, com sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No 

mérito, requer a improcedência do pedido, tendo em vista a inexistência 

nexo causal e a inexistência de provas quanto à invalidez da autora, e que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que este seja graduado 

de acordo com a invalidez determinada na tabela para apuração do 

quantum. Sustenta a necessidade da realização de prova pericial. 

Defende a constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 

convertida na Lei n. 11.945/2009. Por fim impugnam os documentos da 

inicial, o requerimento da correção monetária, juros moratórios e 

honorários advocatícios. A autora apresentou impugnação (ID: 10917580). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Nesta fase processual 

me compete proferir o despacho saneador. -Da preliminar de alteração do 

polo passivo. A ré requer a alteração do polo passivo, ou seja, excluindo 

ela e incluindo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao 

argumento de que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. As 

alegações da ré não prosperam, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito. Nessa linha de raciocínio o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: “52180483 - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. 

RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO 

DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA 

AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO 

POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS 
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MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA 

CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade 

passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor 

que, nos casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por 

um consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Uma vez que os autores/apelados comprovaram a 

condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

morte do segurado. Restando comprovado nos autos as exigências do 

artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente (morte). Correta a decisão que condenou a ré/apelante ao 

pagamento do valor do seguro obrigatório. DPVAT aos autores. O salário 

mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à 

época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a 

data da sentença. Diante o princípio recursal da non reformatio in pejus 

que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação 

daquele que recorreu solitariamente. E acrescida de juros moratórios 

legais a partir da citação da seguradora. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 

19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. Com estas considerações, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva. --Da preliminar de ausência de 

interesse de agir. A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a 

alegação de que o autor não realizou o requerimento de indenização do 

seguro obrigatório via administrativa não merece provimento. Conforme 

recente entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

simples apresentação de contestação arguindo matérias de mérito é 

documento hábil a comprovar a resistência da requerida em analisar o 

caso dos segurados. Nesse sentido a jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N 

O C R Á T I C A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

1.Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão 

resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio 

negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos 

contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 

88175/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016). Isto posto, 

rejeito a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir. As 

partes estão devidamente representadas e, inexistindo outras 

preliminares, declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido se a 

autora, em decorrência do acidente de transito de 14/12/2014, adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial 

requerido pela parte ré na contestação. Nomeio como perito do Juízo o Dr. 

Flávio de Melo Ribeiro, com endereço profissional na Av. das Flores, nº. 

843, sala 43, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, 

Telefone 3025-3060 e 9223-7073, nesta Capital, o qual deverá esclarecer 

se a parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial, 

devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. Quanto 

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. 

Intime-se a ré para o depósito dos honorários periciais. A ré já apresentou 

seus quesitos (ID: 10366387 – p. 17). Assim, intime-se a autora para 

apresentar seus quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, 

devem as partes para indicar assistente técnico. Concedo o prazo de 30 

(trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. 

Após, solicite-se ao perito nomeado local e data para o início da perícia. 

Cuiabá, 27 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000118-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JHONATA DA COSTA COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000118-23.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Mantenho 

a decisão de Id. 13190247 pelo seus próprios fundamentos. Entretanto, 

oportunizo ao(à) autor(a) o parcelamento das custas judiciais, conforme 

previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 03 parcelas 

iguais e sucessivas. Conforme informado pelo Departamento de Controle e 

Arrecadação, na Divisão de Arrecadação e Fiscalização - Foro Judicial do 

TJMT (tel - 3617-3736/3763), a parte beneficiada pelo parcelamento das 

custas judiciais deverá realizar a emissão das guias de parcelamento, mês 

a mês no site do Tribunal de Justiça, por meio da opção “Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes” colocando nos respectivos campos os valores 

correspondentes às parcelas devidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e 

não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das custas e taxas 

judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam 

os autos conclusos Cuiabá, 27 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021974-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDCARLOS DA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

OSVARINO DO AMARAL CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (RÉU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021974-43.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OSVARINO DO AMARAL CAMPOS, EDCARLOS DA SILVA CAMPOS RÉU: 

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., DOMANI PRIME 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Cuida-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA, ajuizada por OSVARINO DO AMARAL CAMPOS, neste ato 

representado por EDCARLOS DA SILVA CAMPOS em face de DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e JEEP FCA - FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Em síntese, afirma que na data de 

30/06/2017 adquiriu da parte ré o veículo da marca JEEP, modelo 

Renegade Sport AT9 2.0, Diesel, 4 portas, ano/modelo 2017/2017, tendo 

chassi n. 988611156HK126954, com 5 (cinco) anos de garantia pelo 

fabricante, pelo valor de R$ 106.545,44 (cento e seis mil quinhentos e 

quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Aduz que é 

cadeirante e seu filho utiliza para carregá-lo diariamente, além de servir 

para a locomoção de toda a família e trabalho. Anuncia que logo após a 

aquisição do veículo foram fazer uma viagem de férias para a cidade de 

Cáceres - MT, quando no caminho percebeu algo diferente, estalando o 

motor, pedindo, então, para o frentista olhar a frente, se deparando com o 

capô solto. Em face do problema o veículo teve que voltar guinchado para 

a concessionária, sendo diagnosticado com “PANE NO MOTOR – NÃO 

FUNCIONA”. Em seguida obteve a informação da primeira ré de que não 

tinha peça no estoque e que iria necessitar de 10 (dez) dias para ser 

substituída. Ocorre que o veículo encontra-se no pátio da concessionária 

há mais de 60 (sessenta) dias sem previsão de conserto, tendo a primeira 

ré apenas disponibilizado um veículo Fiat Doblô, com características 

inferiores ao adquirido e incompatível tanto para o trabalho quanto para 

atender a família, já que o reclamante é cadeirante e seu filho tem filhos 

trigêmeos. Em face do exposto, pretende o deferimento da tutela de 

urgência para que as requeridas sejam compelidas: i) a realizarem o 

conserto do capô e a substituição da peça do motor, no prazo de 24h; ii) 

ou subsidiariamente realize a troca por um novo veículo sem vício de 

fabricação, com as mesmas características e qualidade, em perfeitas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 92 de 429



condições de uso. Com a inicial vieram os documentos. Decido. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar 

diante da presença dos requisitos inerentes a tutela provisória de 

urgência. Identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelos 

documentos juntados, que aliados aos argumentos da parte autora, 

demonstram a verossimilhança das alegações no sentido de que o veículo 

adquirido apresentou defeito no motor, inclusive, sendo confirmado pelo 

funcionário da ré Rômulo (ID n. 14255774), que diagnosticou com “PANE 

NO MOTOR – NÃO FUNCIONA”. O conjunto probatório dos autos revela 

que o defeito constatado não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias, pois 

de acordo com a Ordem de Serviço nº. 19522 (ID n. 19522), o veículo deu 

entrada na concessionária em 14/05/2018 e até a presente data não 

houve solução. O fato de as rés terem disponibilizado veículo reserva não 

autoriza infringir os prazo previstos na legislação consumerista. Assim, é 

perfeitamente compreensível e justificada a pretensão do demandante, 

mormente diante da tentativa de conserto pela concessionária, sem a 

obtenção de êxito, tudo isso com pouco tempo após a compra do carro. 

Tal circunstância é inaceitável, considerando se tratar de bem durável, 

não sendo isso que o consumidor espera ao adquirir um produto no 

mercado, especialmente um automóvel “zero quilômetro”. Outrossim, o 

perigo de dano também restou demonstrado já que está sem o veículo, e 

por ser cadeirante necessita para as atividades diárias, além de ser mais 

confortável do que o utilitário disponibilizado pelas rés. Ademais, também 

está tendo que arcar com seguro e documentos de um veículo de alto 

padrão enquanto que na realidade está usufruindo de um que nem lhe 

pertence e de características inferiores. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE o 

pedido de tutela provisória de urgência, determinando que as reclamadas 

realizem o conserto do capô e a substituição da peça do motor do veículo 

indicado na inicial, no prazo de 10 (dez) dias. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o dia 29 

de outubro de 2018, às 8h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

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

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, fazendo constar 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). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

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

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019774-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO APARECIDO DA TRINDADE AMORIM (AUTOR(A))

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1019774-97.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JULIANO 

APARECIDO DA TRINDADE AMORIM contra TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante do prévio requerimento administrativo, a mesma 

deixou transcorrer in albis o prazo concedido. Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, constou claramente na decisão que um dos requisitos 

para a propositura do pedido de recebimento de seguro obrigatório DPVAT 

é a comprovação de prévio requerimento administrativo. Desta forma, foi 

determinado à autora que emendasse o pedido inicial, juntando aos autos 

o documento necessário. Contudo, devidamente intimada, a autora não 

cumpriu com a determinação. Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão 

pela qual JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 27 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018869-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIRTON DE PAULA CAMPOS (AUTOR(A))

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1018869-29.2016.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por ATAIRTON DE 

PAULA CAMPOS contra SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. . Determinada a intimação da parte para emendar a 

inicial, trazendo aos autos o comprovante do prévio requerimento 

administrativo, a mesma deixou juntar o requerimento no prazo concedido. 

Pois bem! De acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 

319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor emende ou 

complete a petição inicial. Segundo dispõe o parágrafo único do 

mencionado artigo, caso o autor não cumpra a diligência no prazo de 15 

dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No caso dos autos, constou 

claramente na decisão que um dos requisitos para a propositura do pedido 

de recebimento de seguro obrigatório DPVAT é a comprovação de prévio 

requerimento administrativo. Desta forma, foi determinado à autora que 

emendasse o pedido inicial, juntando aos autos o documento necessário. 

Contudo, devidamente intimada, a autora não cumpriu com a determinação. 

Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 

27 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027862-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CONCEICAO ALVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027862-90.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO CONCEICAO ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do 

presente feito para a 7ª Vara Cível desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial, para apensamento ao processo de n. 

1026410-45.2018.8.11.0041. Cumpra-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIO AUGUSTO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 19/09/2018, à partir das 08:30 horas, por 

ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício 

Saúde, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.. 22 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019115-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO VIEIRA DE MELO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 19/09/2018, à partir das 08:30 horas, por 

ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, Edifício 

Saúde, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.. 22 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020430-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LICIANE DOS SANTOS PEDROSA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para tomarem ciência de que 

fora designada perícia para o dia 19/09/2018, à partir das 08:30 horas , 

por ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, n. 888, sala 33, 

Edifício Saúde, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.. 22 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026453-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026453-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA, MARIA DOS SANTOS SILVA RÉU: 

ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. Determino a imediata 

redistribuição do presente feito para uma das Varas Especializadas em 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme endereçamento da inicial. 

Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026720-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO ALBINO GOETZ (AUTOR(A))

BERARDO GOMES (ADVOGADO(A))

PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026720-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELIO ALBINO GOETZ RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Com 

base na Resolução n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça, determino a 

imediata redistribuição da presente Carta para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca. Cumpra-se 

imediatamente. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026665-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026665-03.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEUZA PAULA DA SILVA REQUERIDO: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Com base na Resolução n. 11/2017/TP 

do Tribunal de Justiça, determino a imediata redistribuição da presente 

Carta para uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública desta 

Comarca. Cumpra-se imediatamente. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 916123 Nr: 40864-86.2014.811.0041

 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: MARINETH DA SILVA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÍTOR NERI DAMASCENO - 

OAB:12.915/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 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 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1158940 Nr: 35476-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, LENINE PÓVOAS DE ABREU - OAB:17.120/MT, 

PATRÍCIA NAVES MAFRA - OAB:21447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCELIO OLIVEIRA DIAS - 

OAB:371.458, JOSE LUIS POLEZI - OAB:80348/SP
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 Vistos etc.

Deixo de analisar os Embargos de Declaração interposto em fls. 271/273 

em razão de que o mesmo questiona sentença proferida na Ação em 

apenso (código 1203023), inexistindo qualquer decisão proferida no 

presente pendente de prazo recursal.

 Acrescento ainda, que o Embargante apresentou o mesmo recurso nos 

autos em apenso, o qual já foi analisado e rejeitado por este Juízo.

 Assim sendo, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos 

Embargos à Execução em apenso que julgou extinto o presente feito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1091118 Nr: 6655-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCELO III, LEOPOLDINO 

MACHADO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO ARANTES VILELA, EMI MAZARELLO 

DE MIRANDA VILELA, ORIOVALDO NOGUEIRA DA SILVA, AFONSO 

HENRIQUE MIRANDA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU SOUSA - 

OAB:16283

 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 da Central de Mandados 

e fls. 124.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 708709 Nr: 1791-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E CONTIJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SÊMPIO FARIA - 

OAB:8078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerida foi citada para efetuar o pagamento ou opor 

embargos em 15 (quinze) dias, transcorrendo o prazo sem manifestação, 

razão que em cumprimento a legislação vigente e provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a parte Exequente a 

requerer as providências que reputar necessárias, no prazo legal.

Luciene M. de Brito

Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026724-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

GILDO CAPELETO (ADVOGADO(A))

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R. F. LTDA 

(REQUERENTE)

EDER PEREIRA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERON DOMINGOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA (REQUERIDO)

REINALDO FERRAZ DE PAULA (ADVOGADO(A))

JOSIMARA CRUZ OLIVEIRA (REQUERIDO)

ALMELINA DA CRUZ OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026724-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE ALVES DE OLIVEIRA, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES R. F. LTDA REQUERIDO: ALMELINA DA CRUZ OLIVEIRA, 

HERON DOMINGOS OLIVEIRA, JOSIMARA CRUZ OLIVEIRA, CARLOS 

AUGUSTO OLIVEIRA Vistos etc. Determino que a parte interessada 

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Comprovado o pagamento, cumpra-se a deprecata e 

após, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 dias sem 

o cumprimento da determinação, com base na seção 7, art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

observadas as providências pertinentes. Sirva a presente decisão como 

mandado. Cumpram-se. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024050-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES (ADVOGADO(A))

FLAVIA LESSA MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Flávia Lessa Marques de Araújo ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência em face 

de Iuni Unic Educacional Ltda, ambas qualificadas nos autos. A 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que seja 

determinada a suspensão das cobranças do débito no valor de 

R$39.213,03 (trinta e nove mil duzentos e treze reais e três centavos) 

vencido em 02/08/2018, que a Requerida se abstenha de emitir novas 

cobranças em seu nome relativas as mensalidades, se abstenha de incluir 

seu nome nos órgãos de inadimplência e que se abstenha de aplicar 

sanções pedagógicas ou administrativas. Pugna ainda que seja 

determinado a Requerida cumpra suas obrigações quanto sua rematrícula 

e aditamento do seu FIES no 2º semestre de 2018, bem como, que a 

mesma se abstenha de alterar o valor da semestralidade/mensalidade no 

2º semestre de 2018. Com a inicial vieram 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. 

Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de 

urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). A probabilidade do 

direito se evidencia pelo “Contrato de Abertura de Crédito para o 

Financiamento de encargos Educacionais ao Estudante do Ensino Superior 

– FIES n°. 10.0686.185.0007143-18” (ID 14516901 e ID 14516914, seus 

Termos Aditivos “semestre à semestre” (ID 14516952 ao ID 14516995) e o 

boleto da cobrança questionada (ID 14516998), demonstram, ao menos 

neste momento processual, os fatos narrados na inicial. Por sua vez, a 

urgência do pedido encontra-se respaldo no eminente prejuízo que a 

Requerente possa vir a sofrer com a espera da tramitação do feito até a 

prolação da sentença, caso a Requerida insera seu nome junto aos 

órgãos de inadimplência em razão de cobranças, em tese, indevidas. De 

igual modo, não verifico perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), 

pois em qualquer tempo a presente decisum poderá ser revertida, desde 

que presentes os requisitos, bem como não causará danos à Requerida. 

Assim, pelos fundamentos acima expostos, entendo que tão somente os 

pedidos contidos nas alíneas “b.1”, “b.2”, “b.3” e “b.4”, da petição inicial. 

Por outro lado, entendo que não estão presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento dos pedidos contidos nas alíneas “b.5” e 

“b.6” da inicial, isso porque sequer há nos autos notícia de que houve o 

descumprimento por parte da Requerida quanto aos direitos da 

Requerente relacionado a rematrícula e aditamento do FIES no semestre 

2018/2 e que a Requerida alterou os valores da mensalidade do curso. 

Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código 

de Processo Civil, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar 

que a Requerida: 01) Suspenda a cobrança do débito na importância de 

R$39.213,03 (trinta e nove mil duzentos e treze reais e três centavos), em 
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desfavor da Requerente; 02) Se abstenha de emitir novas cobranças em 

nome da Requerente tão somente em relação aos débitos cobrados e os 

valores suportados pelo FIES; 03) Se abstenha de lançar o nome da 

Requerente nos órgãos de inadimplência quanto aos valores discutidos 

nesta ação ou que realize a exclusão caso já tenha havido a negativação; 

e, 04) Se abstenha de aplicar sanções pedagógicas ou administrativas em 

desfavor da Requerente em razão do discutido na presente ação. Defiro a 

assistência judiciária gratuita, conforme requerido, nos termos do artigo 98 

do Código de Processo Civil. No que se refere ao pedido de inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, em função da 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas nos autos. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para o dia 03 de dezembro de 2018, às 

08:00 horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Conciliação. Cite-se 

a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. 

Deverá constar nos mandados, de citação e intimação, que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, CPC). A Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, 

via DJE (art. 334, §3º, CPC). As partes em audiência deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024828-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA AMORIM CARVALHO (AUTOR(A))

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024828-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ODILZA AMORIM CARVALHO RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Odilza Amorim Carvalho ajuizou a presente Ação Reclamatória c/c Danos 

Morais c/c Tutela de Urgência em face de CAB Cuiabá S/A, ambas 

qualificadas nos autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de 

urgência, que a Requerida seja compelida a reparar o problema com a 

rede de água e esgoto da sua residência. Relatado o necessário. Decido. 

Recebo as emendas à inicial de id n. 14792372 e 14817231, com seus 

documentos, e passo à apreciação da tutela de urgência reivindicada. A 

tutela de urgência, como na espécie, 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 que instruem a inicial, em especial a 

fatura de água da residência registrada sob a matrícula n. 4966-2 (id n. 

14792961) que demonstra a relação jurídica existente entre as partes, 

bem como, das fotografias anexas à inicial (id n. 14611441) que 

demonstram que a rede de água e esgoto de responsabilidade da 

Requerida contém defeitos que estão causando alagamento da residência 

da Autora. Como se vê das imagens acostadas com a inicial, há refluxo de 

águas da rede de esgoto no interior da residência da Autora, incumbindo à 

Requerida sanar o vício. Por sua vez, resta em evidência a urgência do 

pedido, uma vez que a exposição dos moradores da residência à tal 

situação colaca em risco a saúde dos mesmos. Ressalta-se que a 

demanda versa acerca de serviço de água, 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, pelas 

provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo 

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 pretendida na inicial para determinar que a concessionária 

Requerida repare, no prazo de 02 (dois) dias, a rede de água e esgoto 

que causa o alagamento da residência da Autora, restabelecendo o 

fornecimento regular dos serviços, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 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 27 de novembro de 2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada na sala 06 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 

cumprida por Oficial de Justiça Plantonista, caso necessário. Cumpra-se. 

Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027400-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDA DA CONCEICAO DE AQUINO FACCINI (AUTOR(A))

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: 1027400-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDA DA CONCEICAO DE AQUINO FACCINI RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Eduarda da 

Conceição de Aquino Faccini ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Dano Moral e pedido de Tutela Antecipada em 

face de Empresa de Companhia Elétrica Energisa, ambas qualificadas nos 

autos. A Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que a 

Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica 

na sua residência e exclua seu nome do rol dos órgãos de inadimplentes, 

alegando, em síntese, que a referida fatura referente ao mês de junho de 

2018 é abusiva. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 

300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A probabilidade do 

direito se evidencia através dos documentos de id n. 14865457 e 

14865462 que demonstram, ao menos neste momento processual, que a 

fatura em discussão encontra-se majorada ao se comparar com a média 

de consumo da residência da Autora (matrícula n. 6/699143-4), 

presumindo suposta irregularidade. 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 à Requerente, 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, por dívida passível de discussão, razão pela 

qual entendo que estão presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do 

Código de Processo Civil para deferimento da tutela pretendida. Na mesma 

esteira, entendo que o nome da Requerente deve ser excluído do rol dos 

órgãos de inadimplentes (id n. 14865441), diante da discussão judicial da 

dívida. 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. 6/699143-4, desde que a 

cobrança seja referente ao débito em discussão, e exclua o nome da 

Requerente do rol dos órgãos de proteção ao crédito, este no prazo de 02 

(dois) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 500,00 
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(quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Defiro à parte 

Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do ônus da 

prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: 

§1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No 

mesmo sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 27 de 

novembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na sala 06 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: 1027592-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

WISLLAYNE MACHADO DARY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027592-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WISLLAYNE MACHADO DARY REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Wisllayne Machado Dary 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e 

Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela 

Antecipada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A., ambas qualificadas nos autos. A Requerente objetiva, em sede de 

tutela de urgência, que a Requerida seja compelida a não suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora n. 6/928342-5 e 

exclua seu nome do rol dos órgãos de inadimplentes, alegando, em 

síntese, que a fatura referente ao mês de março de 2018, no valor de R$ 

1.436,94 (um mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro 

centavos), é abusiva. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso 

presente, poderá ser concedida quando evidenciado a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, 

conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de 

Processo Civil. A probabilidade do direito se evidencia através dos 

documentos de id n. 14886674, 14886675 e 14886683 que demonstram 

que a fatura em discussão encontra-se majorada ao se comparar com a 

média de consumo da residência da Autora, 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. 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 à Requerente, 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. Na 

mesma esteira, não há que se falar na inclusão do nome da Requerente 

junto ao rol dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em 

discussão nos presentes autos. Diante do exposto, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a concessionária Requerida 

não suspenda a cobrança do parcelamento da fatura em discussão (id n. 

14886674) e, por consequência, se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de n. 6/928342-5 

e exclua o nome da Requerente do rol dos órgãos de inadimplentes, este 

no prazo de 02 (dois) dias. Em caso de descumprimento, fixo multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 

Defiro à parte Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Quanto a inversão do 

ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, 

estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do 

Código de Processo Civil) para 27 de novembro de 2018, às 08:00 horas, 

a ser realizada na sala 07 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 A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA 

POR OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1024894-87.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD (ADVOGADO(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO E ROCHA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Royal Brasil Administração Empreendimentos e participações 

Ltda, Cuiabá Plaza Shopping Empreendimentos Imobiliários e Participações 

Ltda, Consórcio Empreendimentos do Cuiabá Plaza Shopping e Br Malls 

Administração e Comercialização Ltda ajuizaram a presente Ação de 

Despejo com pedido de Tutela de Urgência em face de Augusto e Rocha 

Ltda - EPP, todos já qualificados nos autos, através da qual objetiva reaver 

o ponto comercial número 3016, localizado no Shopping Estação Cuiabá, 

nesta Capital, locado para a empresa Requerida, motivado por diversos 

descumprimentos contratuais. Por fim, afirmam que não restam 

alternativas senão buscar judicialmente a imissão na posse do ponto 

comercial, em sede de tutela de urgência, com base no artigo 66 da Lei 

8241/91 c/c artigo 300 do Código de Processo Civil. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Relatei o necessário. Decido. A Tutela de 

urgência pleiteada deve ser indeferida, vez que não preenche os 

requisitos do art. 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil 

aliado ao que estabelece a Lei 8.245/91. 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. Sobre o assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: ‘’A 

medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de 

elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas 

que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a 

adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se 

deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à 

esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, 

antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância 

do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem 

defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). Feitas as necessárias elucidações, no caso em exame, 

veio com a inicial prova inequívoca da existência da relação contratual 

(contrato de locação contido em ID 14616493 e ID 14616574), no qual se 

percebe as características alegadas na exordial. Por outro lado, verifico 

que as Requerentes baseiam seu pedido de despejo com emissão na 

posse com fundamento no artigo 66 da Lei 8241/91, o qual estabelece, in 

verbis: “Art. 66: Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o 

locador poderá imitir-se na posse do imóvel.” (Destaquei e sublinhei) Como 

se vê do dispositivo legal acima citado, está claro que a imissão na posse 

deve ser decretada quando evidenciado o abandono do imóvel pela 

locatária, ora Requerida, somente após o ajuizamento da ação, o que não 

é o caso. Assim sendo, considerando que o fundamento legal utilizado 

pelas Requerentes é inadequado as suas pretensões (deveriam se valer 

das opções contidas no artigo 59 da Lei 8241/91), não estão presentes os 

requisitos legais exigidos no Código de Processo Civil e na Lei 8.241/91. 

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência reivindicada. Nesse ponto, 

considerando a notícia de abandono do imóvel comercial no 

empreendimento das Requerentes, considerando a natureza do 

empreendimento e do negócio firmado entre as partes ( locação em 

Shopping Center) e considerando que é fato público e notório que o 

empreendimento das Requerentes será inaugurado em breve, desde já, 

determino a expedição do mandado de constatação do alegado abandono 

do imóvel, que deverá ser certificado de forma pormenorizada com as 

informações necessárias. Ressalto que a reanálise deste juízo acerca da 

imissão na posse das Requerentes no imóvel objeto dos autos será 

efetivada após a angularização processual em observância aos princípios 

constitucionais do contraditório e ampla defesa. Em que pese à entrada em 

vigor do Código de Processo Civil/2015, verifico na hipótese dos autos a 

desnecessidade na designação da audiência de conciliação ou mediação 

prevista no artigo 334 do referido Código, posto o que dispõe o artigo 

1.046 do Códex supracitado. Portanto, cite-se a parte requerida para 

contestar a presente ação no prazo de 15 dias, ou, querendo, efetuar no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da citação o pagamento do débito 

atualizado (Lei nº 8.245/91, alterada pela Lei n. 12.112/09). Se for 

requerida a purgação, desde logo defiro o prazo de 05 dias, contados do 

protocolo da petição, para o locatário depositar o principal, multas 

previstas no contrato, juros de mora, correção monetária, custas e 

honorários advocatícios de 10% do valor do debito atualizado (art. 62, II da 

mencionada lei). Efetuado o depósito, se o locador em 15 dias alegar que a 

oferta não é integral e justificar a diferença, intime-se o locatário para 

complementar o depósito no prazo de 10 dias. Se não for complementado 

o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o 

locador levantar a quantia depositada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1037901-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LUIZ BOLSON (REQUERENTE)

EDNA APARECIDA CAMPOIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Renato Luiz Bolson ajuizou a presente Ação Cautelar de 

Exibição de Documentos c/c Tutela de Urgência em face de Hospital e 

Maternidade São Mateus Ltda, ambos qualificados nos autos. O 

Requerente objetiva que o hospital Requerido exiba o prontuário médico, 

acompanhado de todos os exames e resultados do paciente Augustinho 

Bolson, seu falecido genitor. Afirma que ao procurar a administração do 

Requerido foi informado de que não poderiam fornecer nenhum tipo de 

documento, bem como que só disponiobilizariam mediante ordem judicial. A 

inicial veio acompanhada de documentos. Emenda a inicial em ID 

14490103. Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda da inicial 

contida em ID 14490103. O Requerente pretende a concessão da tutela de 

urgência cautelar em caráter antecedente, para o fim de determinar a a 

exibição de documentos. O artigo 305, caput, do Código de Processo Civil, 

que disciplina a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, 

estabelece: Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de 

tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à possibilidade de 

concessão de liminar no procedimento da tutela cautelar requerida em 

caráter antecedente, os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero afirmam: “Pode o autor requerer tutela cautelar 

liminarmente (art. 300, § 2º, CPC) – rigorosamente, uma antecipação da 

tutela cautelar. Pode o juiz concedê-la inaudita altera parte ou após 

justificação prévia. Da decisão cabe agravo de instrumento (art. 1.015, I, 

CPC).” (Novo Código de Processo Civil – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015.p. 319. Negritei.) No caso em exame, os documentos que 

acompanham a inicial (id n. 12348965, 12348864, 12348902 e 12833669) 

indicam a probabilidade do direito do autos, pois evidenciam a legitimidade 

da pretensão, já que os documentos reivindicados são comuns às partes, 

não podendo ser sonegado pelo Requerido. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO 

MÉDICO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO ACOLHIDO. Considerando que o prontuário 

médico trata-se de documento comum às partes, em especial as 

informações nele contidas, vinculadas à prestação de serviços médicos 

recebida pelo falecido nas instalações da recorrente, descabe qualquer 

justificativa para se negar a exibir o prontuário, nos termos do art. 358 , 

inciso III , do CPC . APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70059338715, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 11/06/2014). Aliado a isso, o perigo 

de dano é notório, uma vez que o filho do falecido, ora Requerente, está 

sendo privado do acesso aos documentos médicos, o qual necessita para 

resolução de seguro de vida. Ademais, não vejo prejuízo grave ou de 

difícil reparação ao hospital Requerido, pois a presente decisum poderá 

ser revertida a qualquer tempo. Diante do exposto, nos termos do artigo 

300, §2º c/c artigo 305 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência cautelar em caráter antecedente para determinar que o 

Requerido exiba nos autos o prontuário médico, devidamente 
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acompanhado de todos os exames, bem como resultados do paciente 

Augustinho Bolson, o qual esteve internado na Unidade de Terapia 

Intensiva no período de 13 a 19/12/2012, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Defiro a assistência judiciária gratuita ao requerente, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Cite-se o Requerido para contestar o 

pedido, no prazo de 05 (cinco) dias, e indicar as provas que pretende 

produzir (artigo 306, CPC). Efetivada a tutela de urgência de natureza 

cautelar, o autor terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido 

principal, que deverá ser apresentado nos mesmos autos, sob pena de 

cessar a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente (artigos 308 

e 309, CPC). Assim que apresentado o pedido principal, venham os autos 

conclusos para designação de audiência de conciliação ou de mediação 

(artigo 308, §3º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016467-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE ROSA DE ANDRADE ROCHA (AUTOR(A))

ARIADNE SELLA SIMOES (ADVOGADO(A))

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO MORADAS DA VILLA REAL (RÉU)

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016467-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIRLENE ROSA DE ANDRADE ROCHA RÉU: CONDOMINIO MORADAS DA 

VILLA REAL Vistos etc. Por meio da petição de n. 14799168, em suma, o 

Requerido pleiteou dilação de 15 dias do prazo disposto para cumprir a 

decisão que concedeu a tutela de urgência em favor da Autora. Diante 

das razões expostas na mencionada peça e, considerando que estamos 

em fase de estiagem, além do que, conforme informado pela própria 

Requerente, o problema vem ocorrendo desde o ano de 2017, não vejo 

prejuízo irreparável em conceder ao Requerido a dilação pretendida. No 

entanto, importante observar que o pedido de dilação de prazo fora 

protocolado em 16/08/2018, portanto, este juízo considerará aquela data 

como termo inicial para o no prazo. Portanto, concedo ao Requerido mais 

15 dias para cumprimento integral da liminar deferida neste autos, 

contados a partir do dia 16/08/2018. Na mesma petição, a Requerida aduz 

dificuldades para ter acesso ao imóvel da Requerente, pelo fato dele estar 

fechado. Por isso, com a finalidade de propiciar o cumprimento definitivo 

da liminar, determino que o Requerido contate os Advogados da Autora, 

para que combinem dia e hora para ter acesso no interior do imóvel 

viabilizando a realização dos possíveis reparos. Decorrido o prazo, a 

parte Autora deverá se manifestar. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1005892-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO (ADVOGADO(A))

LUANA MEDEIROS DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. De início, recebo o aditamento da inicial com o pedido principal 

(id n. 13116525), bem como seus documentos. A Requerente pleiteia pelo 

deferimento de tutela de urgência para que a Requerida exclua seu nome 

dos órgaõs de restrição ao crédito, para tanto, argumentou estarem 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá ser concedida 

quando evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Sobre o assunto, José Miguel 

Garcia Medina leciona: “A medida de urgência deverá ser determinada em 

atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula 

fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser 

concedida será a adequada à proteção e realização do direito frente ao 

perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos 

agressiva’’ à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no 

extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a 

importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao 

bem defendido pelo réu.’’ (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015). A probabilidade do direito se evidencia nos documentos 

de id n. 13116544, 13116551, 13116575, e 13116615, que demonstram, ao 

menos neste momento processual, o relatado na inicial. Evidencia-se, 

ainda, a negativação através do documento de ID 13116615, o que, a meu 

ver, por si só acarreta danos à Requerente, restando comprovado, sem 

dúvida alguma, a urgência do pedido. De igual modo, não verifico perigo de 

irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois em qualquer tempo a 

presente decisum poderá ser revertida, desde que presentes os 

requisitos, bem como não causará danos à Requerida. Desta forma, pelas 

provas carreadas aos autos, nesta fase de cognição sumária, entendo 

presentes os requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo 

Civil. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, defiro 

a tutela de urgência reivindicada para determinar que a Requerida proceda 

a exclusão da negativação realizada no nome da Requerente junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, referente tão somente aos débitos em 

discussão, no prazo de 05 (cinco) dias. Em caso de descumprimento fixo 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 

(dez) dias. No que se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o 

§1º, do artigo 373, do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo 

sentido, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 

8078/90) dispõe: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; A melhor doutrina tem entendimento 

firmado que o ônus da prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, 

por força do Princípio da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. 

Portanto, inverto o ônus da prova, ficando ele a cargo da parte Requerida, 

em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 c/c artigo 308, §3º, ambos do Código de Processo 

Civil) para 03 de dezembro de 2018, às 08:30 horas, a ser realizada na 

sala 01 da Central de Conciliação instalada neste Fórum. A Requerente e a 

Requerida serão intimados via DJE, pois possuem advogados constituídos 

(art. 334, §3º, CPC). Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). As partes em audiência 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, 

§9º, do CPC). Inexistindo conciliação, inicia-se o prazo para apresentação 

da contestação (art. 308, §4º c/c art. 335, inciso I, ambos do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011891-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE ARRUDA VARGAS (AUTOR(A))

JULIANO DE ARRUDA VARGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilberto Carlos de Oliveira (RÉU)

Angela Maria Figueroa de Oliveira (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/11/2018, às 12:00 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014155-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERLON DA SILVA REZENDE (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA JULIANA PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca do mandado negativo.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027366-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER (ADVOGADO(A))

JAIR AMORIM SOARES (AUTOR(A))

MARIA ZIZI QUEIROZ SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027366-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA ZIZI QUEIROZ SOARES, JAIR AMORIM SOARES RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Observo que 

a inicial não indica os fatos e fundamentos jurídicos do pedido de 

condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. O que se vê dos autos é que os Requerentes se limitaram a 

realizar o pedido, sem qualquer fundamentação neste sentido, cujo vício 

deve ser sanado. Além disso, verifico que os Requerentes não 

colacionaram aos autos os comprovantes de pagamentos das faturas 

vencidas em 20/04/2018 e 20/05/2018, como alegado na inicial, e nem 

prova de que houve a suspensão dos serviços pela Requerida, 

documentos que entendo necessário para apreciação da tutela 

reivindicada. Por fim, observa-se que a parte Autora não identificou os 

documentos junto ao sistema PJE conforme estabelece o artigo 32 da 

ResoluçãoTJMT/TP n. 03/2018, in verbis: Art. 32. Será de responsabilidade 

do peticionante a classificação e organização dos documentos digitais ou 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente e apresentados na posição 

correta para leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo 

de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à 

respectiva petição, deve guardar correspondência com a descrição 

conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos 

documentos que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a 

célere tramitação o magistrado determinará a emenda da petição, na forma 

do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único, do artigo 321, 

caput, CPC. – grifei e negritei. Conforme se vê nos documentos de id n. 

1489470 e 14859472, a parte Requerente identificou os documentos como 

“Doc 1” e “Doc 2”, o que dificulta o exame dos autos digitais. Desse modo, 

intime-se a parte Requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de sanar os vícios acima apontados e proceder nova 

juntada de todos os documentos que acompanham a inicial, em ordem 

cronológica, identificando cada um deles conforme a norma acima citada, 

sob pena de indeferimento da exordial. Com a emenda, determino a 

exclusão do sistema PJE dos documentos juntados anteriormente à 

presente decisão. Após, imediatamente conclusos. Cumpra-se. Intime-se. 

Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1014306-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ (RÉU)

IGNO MOIMAZ JUNIOR (RÉU)

LINDALVA DAS GRACAS MONTEIRO PACOLLA (RÉU)

ANTONIO PACOLLA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça ID n° 14972731 e 

14973374.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013169-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (ADVOGADO(A))

AYRTHON DORNELLES LIEBEL JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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: 1008434-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

CLAUDECI ALBINI BENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038798-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS (ADVOGADO(A))

THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIO DE CASTRO (RÉU)

Outros Interessados:

FILOMENA MARCIA MARTINS SIQUEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Certifico que, designo o dia 12/11/2018, às 12:30 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: 1003312-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

JOILDO SOARES DE ANDRADE (AUTOR(A))

ROSEMERI CONSTANTINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THE FIRST EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

manifestar acerca do mandado negativo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038452-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS GODOY INOCENCIO (ADVOGADO(A))

ARNALDO VIEIRA DA COSTA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 100 de 429



F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001723-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALENTINI BARROS DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034767-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

OILTON CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/11/2018, às 08:00 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019405-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

THAIS SVERSUT ACOSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029951-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (ADVOGADO(A))

ISRAEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIFAN MOTORS DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025991-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS MORGAN (RÉU)

JUSCILEIDE BARBOSA MORGAN (RÉU)

A INTERGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025991-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Comprovado o recolhimento, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025242-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TADEU TEIXEIRA (AUTOR(A))

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025242-08.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024209-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA FAGUNDES DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1024209-80.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023992-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

WALDOMIRO DE FRANCESCHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ISABEL CRISTINA AMORIM DE FRANCESCHI (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023992-37.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 
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Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021816-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VIRGINIO DOS SANTOS VIEIRA (REQUERENTE)

marcos davi andrade (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021816-85.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021740-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

MARILENE LOPES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021740-61.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021154-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARILENE LOHMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA OAB - 629.322.501-59 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LEOMAR LOHMANN (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1021154-24.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026074-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA VAREIRO TRINDADE (AUTOR(A))

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOILSON PAULO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANAA COMERCIO DE VEICULOS USADOS EIRELI - ME (RÉU)

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1026074-41.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014450-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (EXECUTADO)

RICARDO CAIXETA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016638-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (EXEQUENTE)

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCOPRIME INCORPORACOES LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016163-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PEREIRA CORREA (ADVOGADO(A))

FAUZE OMAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CORREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018243-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

PAULO SOARES BRANDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017146-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WILLIHELM EUZEBIO ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013998-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE TADEU ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME (RÉU)

JOSE ROBERTO RIBEIRO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016440-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BIASOLI (REQUERENTE)

RAFAELA GATTA BOLOGNESI MARISHIMA (ADVOGADO(A))

VIVIANI MAYUMI ADANIYA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de justiça, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003075-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA DELBONI TRABACHIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

VANGUARD HOME CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, 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.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015353-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

LEONARDO DE LIMA NAVES (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos no 

feito e, no ensejo, procedo a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022983-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDSON APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON APARECIDO DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L J DE MARCHI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 12/11/2018, às 08:30 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015387-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. (EXEQUENTE)

DECIO JOSE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO CARDOZO AZOIA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015975-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO RECANTO DOS PEQUIZEIROS LAGO DO MANSO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEY LEITE DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016822-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P C TAVARES DA SILVA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar acerca dos documentos juntado 

aos auto id n.14286748, conforme determina a decisão constante no id 

13517546 e id 14701635.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005929-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES (ADVOGADO(A))

WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR(A))

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APF CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008263-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA 

(AUTOR(A))

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1015204-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022758-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025827-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DIAVAN NETO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025674-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025674-27.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025661-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GILBERTO ALVES CHAVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025661-28.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025495-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS (AUTOR(A))

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025495-93.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024478-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS (ADVOGADO(A))

LUCIANA CRISTINA CARNEIRO MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LOVATO (RÉU)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DUNAS DO AREAO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1024478-22.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora formulou pedido de concessão do beneficio da 

assistência judiciária gratuita, sem juntar elementos de prova capaz de 

subsidiar alegada condição de hipossuficiência. Desta feita, INTIME-SE a 

parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, para querendo, juntar aos autos a atual 

Declaração de Imposto de Renda e comprovante de renda, a fim de 

demonstrar a insuficiência de financeira para suportar as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento, sob pena de indeferimento do 

benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, do CPC. Decorrido o prazo 

supra, voltem os autos conclusos para análise ulteriores deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027693-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO (ADVOGADO(A))

ALTAIR PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR BATISTA VILELA (REQUERIDO)

MARIA DA GLORIA MORBECK VILELA (REQUERIDO)

GILBERTO LUIS ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARILZA MORBECK VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP/PJE nº 1027693-06.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória objetivando Citação, com custas recolhidas, restando pendente 

de comprovação nos autos, o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado, 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 
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consultar através do site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de 

diligência) os valores e dados necessários para quitação dos encargos 

atribuíveis ao meirinho, anexando aos autos o comprovante original do 

depósito do recolhimento da diligência, efetuado na conta dos oficiais de 

justiça, de acordo com o disposto na Portaria 64/2013/DF. 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. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027897-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA W KURTEN DE COMUNICACAO SC LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. DE NOVAES & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP-PJE nº 1027897-50.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória objetivando Citação, com custas recolhidas, restando pendente 

de comprovação nos autos, o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado, 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 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. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028039-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

VLADIMIR ROSSI LOURENCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Construtora Real Ltda. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP/PJE nº 1028039-54.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória objetivando Citação, com custas recolhidas, restando pendente 

de comprovação nos autos, o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado, 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 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. Às 

providências. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027522-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VITOR PEREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Esta missiva tem por objeto a Inquirição de 03 (três) testemunhas 

arroladas pelas partes. Estando a presente Precatória vem acompanhada 

das peças necessárias para o cumprimento de seu objeto, assim, designo 

o dia 05 de Dezembro de 2018, as 13h:30mn, para oitiva das testemunhas: 

Francileny da Mata Oliveira; Hélio Marques Arruda e Nelson Ribeiro Moura, 

a ser realizada 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. Caberá ao advogado da parte 

que arrolou a testemunha, intimá-la, por carta com aviso de recebimento, 

acerca do dia, horário e local da audiência ora designada, devendo juntar 

aos autos cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, com antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à 

audiência, nos termos do art. 455, §1º, do CPC. Ressalte-se que a 

secretaria deste juízo somente fará a intimação de forma excepcional e 

nas hipóteses previsto no § 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. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a origem com as nossas 

homenagens. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1028030-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO DO ESPIRITO SANTO (AUTOR(A))

FABIUS DELBONI DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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, deixando, contudo de anexar ao 

pedido o documento probatório necessário. Isto posto, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando nos autos que faz jus ao benefício requerido, 

anexando ao feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de 

imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe os artigos 321 e 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027887-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)
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Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. O pedido encontra-se instruído com os 

documentos necessários, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC. Presumindo como verdadeira a declaração de 

hipossuficiência anexada nos autos, fundamentado no que dispõe o§ 3º 

do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino o agendamento eletrônico no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que 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: 1027786-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

N GONCALVES REIS - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SÃO JOSÉ (RÉU)

CONSTRUTORA ESCAVE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança a requerente pessoa jurídica, formula 

pedido de gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira 

para arcar com as despesas processuais. A empresa jurídica tem o dever 

de comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Visto que o 

deferimento de tal benefício à pessoa jurídica é cabível, somente mediante 

comprovação eficaz da impossibilidade financeira em arcar com os 

encargos processuais. Incidência da Súmula nº 481 do STJ, que assim, 

dispõe: Súmula nº 481 do STJ “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstra sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, 

impossível a analise da incapacidade financeira da requerente, visto que o 

pedido encontra-se desacompanhado de qualquer documento probatório. 

Ante ao exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, 

intime-se a parte requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos os 

documentos hábeis de comprovação da hipossuficiência alegada 

(extratos bancários; planilhas contábeis dos últimos três meses e a última 

Declaração de Renda), ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que 

dispõe o artigo 290, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027651-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ANDREY PASSOS SILVEIRA (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Complementação da 

Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

administrativamente pela parte requerida. Dessa forma, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 3º do CPC, defiro ao requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça. Anotem-se. Dando cumprimento a disposição 

contida no artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico 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). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027702-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LAUREANO ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Complementação da 

Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte 

requerente formula pedido de concessão da gratuidade da justiça, 

alegando não possuir condições financeiras para suportar o ônus 

processual. O pedido vem instruído com os documentos necessários, 

incluindo a cópia do recibo da indenização que foi pago 

administrativamente pela parte requerida. Dessa forma, fundamentado no 

que dispõe o artigo 99, § 3º do CPC, defiro ao requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça. Anotem-se. Dando cumprimento a disposição 

contida no artigo 334 do CPC, determino o agendamento eletrônico 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). Cientifique-se as partes que o 
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comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) 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: 1027410-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GABRIEL SEBASTIAO MONTEIRO MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro DPVAT, 

onde a parte requerente formula pedido de concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para arcar com 

as despesas processuais. O pedido encontra-se instruído com os 

documentos necessários, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC. Presumindo como verdadeira a declaração de 

hipossuficiência anexada nos autos, fundamentado no que dispõe o§ 3º 

do artigo 99 do CPC, defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita. Anotem-se. Para cumprimento do que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino o agendamento eletrônico no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), de data para realização de audiência conciliatória, 

que 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: 1027820-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE TEODORO DE FRANCA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

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

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 
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artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027829-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAI MOURA DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

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

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027863-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALMEIDA MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 
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entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

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

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027884-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REALINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

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

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028042-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAIME FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 
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parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

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

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027824-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. P. D. A. (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 
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atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

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

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012905-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges (ADVOGADO(A))

ELIZABETH PETRONILIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (RÉU)

JULLIANA LETICIA DO CARMO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

contestação ofertada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018398-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEILA CURVO DE CAMPOS (EXEQUENTE)

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA OLIVEIRA AMORIM (EXECUTADO)

JOAO SOICHIRO MAKISHI (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a retirada e 

distribuição da carta precatória expedida no feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006411-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE VALERIA RIBEIRO CURVO (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011979-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Antonio Eduardo Costa e Silva (ADVOGADO(A))

DEONICE SALETE GIRARDI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE MORAES (EXECUTADO)

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (EXECUTADO)

JOILDO SOARES DE ANDRADE (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424627 Nr: 8504-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10.168, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO ROBERTO 

GOMES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

8504-40.2010.811.0041, Protocolo 424627, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 859841 Nr: 1646-51.2014.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOAQUIM RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITICARD S.A., CARTÕES DE CREDITO 

DINERS CLUB EXCLUSIVE, CITIBANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUISIO FABIANO MEIRA - 

OAB:0634/MT, FATIMA SUELY RAMALHO DOS S. CORBELINO - 

OAB:5.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13.604-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR as partes 

Requeridas BANCO CITICARD S/A E BANCO CITIBANK S/A, pagar para o 

Requerente, JOAQUIM RAMALHO DOS SANTOS, o valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (14/02/2011 – fls. 102) por se 

tratar de relação extracontratual (Súmula 54 do STJ) e correção monetária 

(INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).Mantenho ainda a 

Tutela Antecipada, deferida às fls. 105/106, por seus próprios 

fundamentos.CONDENO, por fim, a parte Requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais 

equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique-se e intime-se a parte vencedora para promover a execução da 

sentença nos termos do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 23 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1118664 Nr: 18178-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHMF, SEBASTIÃO CORDEIRO FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736-O/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736O

 PROCESSO CÓDIGO N. 1118664

VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 
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Obrigatório, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico, 

requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT.

 Todavia, deferida a prova pericial à fl. 130, a parte Autora apesar de 

devidamente intimada não compareceu ao local agendado para ser 

submetida a avaliação médica, tampouco justificou sua ausência.

 No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte Autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

 Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos, bem ainda, a liberação 

em favor da parte REQUERIDA do valor depositado para pagamento dos 

honorários periciais, mediante ALVARÁ, observando os dados bancários 

a ser informado.

 Custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e 

quinhentos reais) pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão 

da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98,§3º do 

CPC/2015).

 Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 779290 Nr: 32734-78.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo Código n. 779290

VISTOS,

Consigno que a parte Autora apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, sob pena 

de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte AUTORA e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1065013 Nr: 53177-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMOSINA ELIZABETH MARTINS DE SIQUEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

CLARO S/A, pagar à parte Requerente, CARMOSINA ELIZABETH MARTINS 

DE SIQUEIRA, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (02/05/2012 – fl.25) por se tratar de relação extracontratual 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ).Determino ainda, que a parte Requerida, exclua o 

nome da Requerente dos órgãos de restrição de crédito no prazo de (05) 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), se ainda não o fez.CONDENO, por fim, a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

23 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1037378 Nr: 40268-68.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN GONÇALVES DE ARRUDA

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

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

CLARO S/A (INCORPORADORA DA SOCIEDADE EMPRESA BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL), pagar ao Requerente, 

JONATHAN GONÇALVES DE ARRUDA, o valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso (24/12/2010 – fls. 20) por se tratar de 

relação extracontratual (Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a 

partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).Determino ainda, que a parte 

Requerida, exclua o nome do Requerente dos órgãos de restrição de 

crédito no prazo de (05) cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$ 500,00 (quinhentos reais), se ainda não o fez.CONDENO, por fim, a 

parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

23 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025925-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA GHIOTTE MATEUS (ADVOGADO(A))

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (AUTOR(A))

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADEMIR FERREIRA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1025925-79.2017.8.11.0041– Apenso ao processo n. 

1033669-28.2017.8.11.0041 (p) Partes: MARIA ROSANGELA PINHEIRO x 

BANCO BRADESCO S/A e CLADEMIR FERREIRA VISTOS, PROCESSO 

CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO. A parte 

Requerida CLADEMIR FERREIRA não foi citada (id.n.11752200). O r. 

causídico do Banco BRADESCO S/A não está habilitado nos autos. 

Outrossim, foi redistribuído para este juízo em razão do reconhecimento da 

continência os autos n. 1033669-28.2017.8.11.0041 em que o Requerido 

move em desfavor da ora Requerente e NÃO HOUVE A DEVIDA 

ASSOCIAÇÃO dos processos pela secretaria judicial. Desta feita, 

determino o retorno dos autos à secretaria para as anotações e 

vinculações pertinentes, bem ainda a intimação do r. causídico do BANCO 

BRADESCO S/A para no prazo de 05 (cinco) dias promova sua habilitação 

no feito, sob pena de não conhecimento dos atos praticados, nos termos 

do artigo 21 da Resolução n. 03/2018, in verbis: “Art. 21. Além do 

credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à 

habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através 

da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. § 1º Em caso de descumprimento 

da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o 

advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, 

no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos 

praticados pelo advogado.” Não obstante a parte Requerida BANCO 

BRADESCO S/A já ter apresentado contestação (id.n.12509952), 

DETERMINO à escrivania através do acesso à plataforma virtual do Núcleo 

de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista 

no artigo 334 do CPC, PARA A MESMA DATA E HORARIO DA AUDIENCIA 

a ser designada também no PROCESSO N. 1033669-28.2017.8.11.0041, 

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. Cumpre registrar ao ora Requerido CLADEMIR FERREIRA que é 

parte Autora no processo n. 1033669-28.2017.8.11.0041 o qual somente 

não foi citado no presente feito porque o Sr. Oficial de Justiça certificou 

não tê-lo encontrado no mesmo endereço declinado inclusive naquele 

processo (id.n.11752200). A par disso, foi determinado naquele processo 

(1033669-28.2017.8.11.0041 ) que no prazo de 05 (cinco) dias indicasse 

o endereço atualizado para fins de viabilizar o ato citatório nestes autos, 

sob pena de incidir os efeitos do artigo 274 do CPC. Portanto, aguarde-se 

o decurso do prazo concedido para que o Requerido atualize seu 

endereço naquele processo, certificando a ocorrência nestes autos e em 

seguida cumpra-se as demais deliberações constantes na presente 

decisão. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015176-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BEZERRA BENEVIDES RAMOS (ADVOGADO(A))

JANETE PANASSOLO DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1015176-66.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Oportunizado a parte 

Autora comprovar a condição de hipossuficiência alegada (Id.13514800), 

embora devidamente intimada, injustificadamente, deixou transcorrer in 

albis o prazo legal, conforme certidão do Id.14262144, comparecendo no 

Id.14455812 para trazer aos reiterada declaração unilateral da 

insuficiência de recurso financeiro (Id.14455813 datada de 11/06/2017). 

Pois bem. O artigo 98 e seguintes do CPC condiciona a prestação da 

assistência judiciária gratuita, mediante comprovação de insuficiência de 

recursos, o que não ocorreu neste feito, levando a conclusão de que a 

parte não atravessa situação apta a legitimar o benefício. Destaco que, a 

mera declaração no corpo da exordial, sem a comprovação documental da 

miserabilidade exigida em lei para o deferimento do benefício, não é 

suficiência para o convencimento do juízo, notadamente quando é 

concedido à parte requerente prazo para a devida demonstração do 

direito à benesse, permanecendo a mesma injustificadamente inerte, como 

ocorreu no caso em tela. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. 

POSSIBILIDADE. 1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua 

vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa 

de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas 

físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 2. 

Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, 

indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir 

comprovação prévia da condição de pobreza. 3. Havendo dúvidas quanto 

à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento 

jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias 

podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para 

atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da 

declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017). 4. Hipótese 

em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, 

tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a 

renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. 

Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

04/10/2017) Ademais, de se observar que, o conjunto probatório 

encartado aos autos não revelam a atual situação financeira da Autora, 

porquanto perfazem provas produzidas há mais de um ano (2014), o que 

torna inverossímil a alegação contemporânea da hipossuficiência. Importa 

grafar que pedidos de gratuidade constituem proporção considerável dos 

feitos ajuizados, pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. 

Daí a necessidade de critério desse benefício, como exigência de uma 

justiça administrável, que possa se autosustentar materialmente, atingir os 

seus elevados objetivos e a todos, indistintamente, principalmente àqueles 

que efetivamente não possam despender nenhuma quantia para fazer 

nascer e movimentar um processo com tudo o que isso implica. Portanto, o 

indeferimento do pedido de gratuidade é medida que se impõe. Na 

sequência, embora o juízo de admissibilidade da ação deva ocorrer após a 

comprovação do recolhimento das custas processuais de distribuição ou 

da condição de beneficiário da gratuidade, frente ao pedido de tutela de 

urgência, reputo econômico e célere, desde já, ponderar as 

inconsistências da exordial. Verifico que a inicial carece de saneamento 

de vícios grosseiros que impossibilitam a admissão da ação, além de 

afrontar o Princípio da Urbanidade processual e o Código de Ética da 

Ordem dos Advogados do Brasil (artigo 45 e artigo 46 do CEOAB), 

dificultam sobremaneira a atividade jurisdicional e o exercício do direito de 

defesa. Isto porque, a peça está repleta de erros ortográficos, embasada 

em legislação revogada e impropria ao rito processual eleito (CPC/73 e Lei 

nº9.099/1995), demonstrando total imperícia e descuido na elaboração da 

peça. Saliento que, inclusive a procuração ad judicia remete a dispositivo 

revogado (artigo 38 do CPC/73 – Id.13473869) e o documento do 

Id.13473870 “aparenta” estar grosseiramente adulterado, porquanto 

parece ter recebido a “cola/aplicação” da assinatura da exarada no 

mandato judicial encartado no Id anterior, de sorte que, se não fosse a 

presunção de boa-fé, poderia desencadear até mesmo processo criminal. 

Conseguinte, destaco a não observância do artigo 319 do CPC, 

principalmente no que tange a qualificação das partes (obrigatoriedade da 

indicação do endereço eletrônico), fundamentos jurídicos do pedido e 

ausência de prova capaz de demonstrar a verdade de suas alegações. 

Derradeiro, a Autora reclama acontecimentos e fatos supostamente 

ocorridos em 2014, estando todo o conjunto probatório datado daquele 

ano, não sendo crível que há mais de 04 (quatro) anos esteja sem 

fornecimento de água em sua residência; inexiste nos autos cópia do 

processo judicial proposto antes desta ação (Id.13473578, totalmente 

ilegível); e a Requerente sequer indicou a modalidade de tutela provisória 

que ampara o pedido de urgência. Assim, para uma análise perfunctória 

segura e indene de dúvidas, é necessário que a Autora substitua a 

petição inicial através de emenda, esclarecendo e/ou trazendo aos autos 

prova capaz de elucidar a verossimilhança das alegações, principalmente 

no que afeta ao pedido de tutela de urgência, demonstrando a presença 

concomitante dos requisitos necessários ao direito pleiteado, em especial 

a urgência da medida, já que os fatos reclamados ocorreram há mais de 

04 (quatro) anos. Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o artigo 

99, §2º e artigo 321, ambos do CPC, INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial, concedo à parte Autora, prazo de 15 

(quinze) dias, para querendo: 1) Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, de acordo 
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com o que dispõe o art. 290 do NCPC, observando as disposições do 

Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – 

CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito. 

2) ADITAR a petição com rigor os requisitos da petição inicial elencados no 

artigo 319 do CPC, os pontos assinalados acima, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3) JUNTAR aos autos prova idônea e 

contemporânea que demonstrem a veracidade das alegações autorais e o 

direito pleiteado, inclusive a cópia integral do processo judicial interposto 

para discutir os fatos reclamados, sob pena de indeferimento do pedido de 

tutela provisória. 4) REGULARIZAR a capacidade postulatória, anexando 

ao mandato valido para a representação processual da parte Autora, sob 

pena de indeferimento da inicial (artigo 103 e artigo 105 ambos do CPC); 

Considerando ainda que, a atual sistemática concebida no PJE reforça a 

necessidade de atuação conjunta dos usuários internos (juízes e 

servidores) e externos (partes, advogados, etc...), bem ainda, diante dos 

inúmeros percalços enfrentados na análise dos autos eletrônicos nos 

casos de emenda da petição inicial, a fim de evitar trabalho desnecessário 

para todos os usuários (analisar as duas petições - a inicial e a emenda) e 

otimizar o fluxo normal do processo, DETERMINO à parte Autora que 

apresente NOVA PETIÇAO inicial, nomeando o arquivo como “EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL”. Ressalvo que com a apresentação 

da NOVA petição inicial, o ID correspondente a juntada da peça a ser 

substituída deverá ser riscado e seu conteúdo não estará mais disponível 

para visualização/consulta. Nos termos da Resolução TJ-MT/TP Nº 

03/2018, que dispõe sobre a implantação e a Regulamentação do 

Processo Judicial Eletrônico – PJE no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, de acordo com a Resolução nº185/2013 do Conselho Nacional de 

Justiça, determinando especialmente que: Art. 32. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitais ou digitalizados e anexados às petições eletrônicas, 

de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem 

juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente e 

apresentados na posição correta para leitura. § 2º O preenchimento dos 

campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para 

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º Na hipótese de classificação 

equivocada dos documentos que possa dificultar o julgamento do mérito 

ou comprometer a célere tramitação, o magistrado determinará a emenda 

da petição, na forma do artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a 

anomalia, o magistrado determinará a retirada da visibilidade do documento 

ou, em se tratando de petição inicial, procederá na forma do parágrafo 

único do artigo 321, caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação 

dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao 

exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado 

determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente 

juntados. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011628-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WELISON ALAN DE ALMEIDA TORNICH (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1011628-67.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14445285 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida IDs. 14286563 e 12643289 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 nos IDs. 14286563 e 

12643289 em favor da parte Requerente, a ser creditado na conta 

indicada no ID. 14445285. 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: 1022734-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR OLARIO COELHO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1022734-26.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14592307/14592319 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. 14592319 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14592314 

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: 1021661-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MARTINS COUY (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1021661-53.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 14513394 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 14234421/14234437 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14234435 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14513394. 

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: 1022131-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VELIANY SANTANA TUNES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1022131-84.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 13860890 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Requerida ID. 13509973/13509991 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 13509991 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 13860890. 

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
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8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013329-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WALSI BENEDITO DE ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a intimação e citação proferida nestes autos (Id 

14287815 e 14287814 ) constou equivocada a data de audiência de 

conciliação para o dia 31/08/18 às 08:00, assim considerando que se trata 

de erro material simples, visto que na agenda eletrônica da Central de 

Conciliação foi feito corretamente, intimo as partes para comparecerem no 

dia 30/08/18 às 09:00 horas, na Central de Mediação e Conciliação da 

Capital.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027533-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE MARIA CARDOSO LAPAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027533-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GLEICE 

MARIA CARDOSO LAPAS REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV M Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a presente 

missiva não restou adequadamente redistribuída. Assim sendo, diante da 

Resolução nº 11/2017/TP, que alterou a competência das Varas Cíveis e 

Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, 

no que se refere ao processamento das cartas precatória, DETERMINO a 

REMESSA e REDISTRIBUIÇÃO da presente missiva para uma das Varas 

Especializadas em Fazenda Pública desta Comarca, nos termos dos 

artigos 1º e 2º daquela Resolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027382-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDEIR DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

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 1027382-15.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLAUDEIR 

DOS SANTOS LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

assevera 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. Pois bem. Como é cediço, por 

expressa determinação legal, a seguradora deve receber os documentos 

que acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante 

recibo, que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma 

forma, nos termos do art. 32 da 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, as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter 

expressa autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que 

consta oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve 

receber os pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, 

diante da obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o 

requerimento administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu 

protocolo implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14862615). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, 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, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 21.08.2018, às 18:27.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027579-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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 1027579-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEILA MARIA 

DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera 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. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da 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, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14883348). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 
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requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, 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, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 21.08.2018, às 18:27.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027392-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

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 1027392-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADILSON 

RIBEIRO DE OLIVEIRA 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 14863973, que se trata de comprovante de envio de correspondência 

via correios. Porém, o referido comprovante não demonstra quais foram 

os documentos remetidos, posto que impossível a identificação de todos 

os documentos incluídos no interior do envelope da correspondência 

enviada. Ocorre que, entendo incabível o protocolo de requerimento 

administrativo por meio de correspondência postada via Correios, tendo 

em vista que tal procedimento não atende os requisitos previstos em Lei, 

que exige o protocolo dos documentos “mediante recibo, que os 

especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Destarte, tão somente o 

protocolo efetuado pessoalmente, mediante o comparecimento do 

beneficiário ou de seu procurador a um dos postos de atendimentos, é 

possível de gerar a emissão de recibo por parte da seguradora, com a 

especificação dos documentos entregues. 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/MT, 21 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877390 Nr: 15042-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO AMANCIO DO ESPIRITO SANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nesta data, intima-se a parte requerida para realizar o depósito dos 

honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 442385 Nr: 18446-96.2010.811.0041

 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: ELVIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA, JEAN CARLOS CASTILHO, CARLOS EDUARDO DO 

NASCIMENTO UMBELINO

 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: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - 

OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO - OAB:, JACKSON MARIO DE SOUZA 

- OAB:4635/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:6.314, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, LUIZ EDUARDO ROSSI 

NASSIF - OAB:11.866/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT, PEDRO BALATA FILHO 

- OAB:12308/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões da apelação , no prazo de 15 (quinze) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023884-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE 24147028187 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACES COMERCIO DE ALIMENTOS NATURAIS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023884-42.2017.8.11.0041 AUTOR(A): WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE 24147028187 RÉU: ACES COMERCIO DE 

ALIMENTOS NATURAIS EIRELI - ME V Vistos. Trata-se de Ação Monitória 

ajuizada por Wagner Batista Gomes Nascente – Mei em desfavor de Aces 

Comercio de Alimentos Naturais Eireli - Me. A parte autora foi devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, para comprovar a sua alegada 

incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita (Id. nº 11846543). Em seguida, a parte requerente, por meio da 

petição constante no movimento Id. nº 12609764, apresentou pedido de 

desistência da demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a 

parte requerida não apresentou contestação, é cabível a desistência da 

ação sem a oitiva da parte adversa, com a extinção do processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, HOMOLOGO por sentença a desistência da 
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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. INDEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça, eis que nos termos da Súmula 481 do STJ[1], tratando-se de 

pessoa jurídica, a mera alegação de hipossuficiência financeira, sem a 

devida demonstração, não é suficiente para acolhimento do pedido. Com 

efeito, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil, 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. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após tomadas as cautelas de estilo, arquivem-se 

os autos. Cuiabá, 22 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] Súmula 481 STJ: “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”.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008668-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Roberto dos Santos Liberato (ADVOGADO(A))

PHELIPE TAVARES GOMES (AUTOR(A))

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 1008668-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PHELIPE 

TAVARES GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por Phelipe Tavares Gomes em desfavor de 

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S.A. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente, por meio da petição constante 

no movimento Id. nº 12609764, apresentou pedido de desistência da 

demanda. É o breve relato. DECIDO. Tendo em vista que a parte requerida 

não apresentou contestação, é cabível a desistência da ação sem a oitiva 

da parte adversa, com a extinção do processo sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 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, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. 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, 22 de 

Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033555-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA (ADVOGADO(A))

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. NASCIMENTO - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033555-89.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: TECNOESTE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EXECUTADO: M. NASCIMENTO - EPP 

V Vistos. Trata-se de Ação de Execução proposta por Tecnoeste 

Máquinas e Equipamentos Ltda. em desfavor de M. Nascimento - EEP. 

Diante do pedido formulado pela parte exequente constante no movimento 

Id. nº 13177743, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da ação 

exteriorizada pela parte exequente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do citado Diploma Processual. Em virtude do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas. DEIXO de 

condenar os honorários advocatícios, tendo em vista que não houve o 

ingresso do advogado da arte executada. 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, 22 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006068-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

LILIANA CURVO FERRAZ SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA - AGÊNCIA 4315 (RÉU)

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006068-47.2017.8.11.0041 AUTOR(A): LILIANA 

CURVO FERRAZ SANTOS RÉU: MONGERAL AEGON SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA - AGÊNCIA 

4315 V Vistos. Trata-se de Ação Condenatória Com Pedido de Providência 

Cautelar ajuizada por Liliana Curvo Ferraz Santos em face de Banco 

Cooperativo do Brasil S/A – Agência 4315 e Mongeral Aegon Seguros e 

Previdência S/A. A parte autora foi devidamente intimada para emendar a 

petição inicial, com o fito de acostar aos autos documentos indispensáveis 

a propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 320 c/c 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 5011699). Todavia, 

consoante movimento Id. nº 10645651, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos 

defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

319 c/c 321 do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar 

de devidamente intimado, o causídico da parte autora não providenciou a 

emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que impedem o 

recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, 

por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, 

ambos do referido Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que 

desnecessária a intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a 

extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 

portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 
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Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 

processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014031-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1014031-09.2017.8.11.0041 AUTOR(A): FRANCISCO 

SILVESTRE DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A V Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito C/C Obrigação de Fazer e Reparação Por Danos Morais e 

Materiais C/C Pedido de Liminar ajuizada por Francisco Silvestre da Silva 

em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. A parte 

autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o fito 

de acostar aos autos documentos indispensáveis a propositura da ação, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 320 c/c 321 do 

Código de Processo Civil (Id. nº 6830868). Todavia, consoante movimento 

Id. nº 10917567, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, 

tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no 

relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 

inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 319 c/c 321 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. Sem 

honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013492-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

JACY MARTINHO CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013492-43.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JACY 

MARTINHO CORREA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT 

ajuizado por Jácy Martinho Correa em desfavor de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, 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 

13441840), com a concordância da patrona da parte autora acerca dos 

valores (Id. nº 13452496). 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, 22 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006944-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN DA SILVA DE GOIS (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006944-02.2017.8.11.0041 AUTOR(A): VIVIAN DA 

SILVA DE GOIS RÉU: BANCO BRADESCARD S.A V Vistos. Trata-se de 

Ação Ordinária ajuizada por Vivian da Silva de Gois em face de Banco 

Bradesco. A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição 

inicial, com o fito de acostar aos autos documentos indispensáveis a 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 320 c/c 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 5084148). Todavia, 

consoante movimento Id. nº 10667972, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos 

defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

319 c/c 321 do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar 

de devidamente intimado, o causídico da parte autora não providenciou a 

emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que impedem o 

recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, 

por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, 

ambos do referido Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que 

desnecessária a intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a 

extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 

portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 
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POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006424-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

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 1006424-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: RICARDO 

DA SILVA CARVALHO REQUERIDO: CLARO S.A. V Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos 

Morais ajuizada por Ricardo da Silva Carvalho em face de Claro S/A. A 

parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, com o 

fito de acostar aos autos documentos indispensáveis a propositura da 

ação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil (Id. nº 5076956). Todavia, consoante movimento 

Id. nº 10605855, a parte autora deixou de atender a determinação judicial, 

tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. Consoante exposto no 

relatório, verifica-se que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 

inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 319 c/c 321 do 

Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar de devidamente 

intimado, o causídico da parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

deixando de corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, 

devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal, ex 

vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do referido 

Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que desnecessária a intimação 

pessoal da parte autora, tendo em vista que a extinção a que se refere a 

presente sentença se funda no descumprimento do despacho que 

determinou a emenda da inicial, sendo, portanto, desnecessária a 

intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do supracitado artigo 485 

aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado dispositivo legal. Nesse 

contexto, já se manifestou nossa jurisprudência pátria, senão vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO 

DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR 

INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO 

PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no 

sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da 

petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no 

REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a 

propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si 

só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). Dessa maneira, não 

tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o 

indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantença do 

curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 

321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o credor demonstre 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código. 

Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida sequer constituiu 

advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE a parte requerida 

do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do CPC). Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015340-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

CLEIDE GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015340-65.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CLEIDE 

GOMES DE SOUSA RÉU: AVON COSMÉTICOS LTDA V Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Cleide Gomes de Souza 

em face de Avon Cosméticos. A parte autora foi devidamente intimada 

para emendar a petição inicial, com o fito de acostar aos autos extrato 

emitido pelo órgão de proteção ao crédito atualizado e comprovante de 

residência atual, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

320 c/c 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 7276303). Todavia, 

consoante movimento Id. nº 10999945, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos 

defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

319 c/c 321 do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar 

de devidamente intimado, o causídico da parte autora não providenciou a 

emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que impedem o 

recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, 

por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, 

ambos do referido Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que 

desnecessária a intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a 

extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 

portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 
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INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017817-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO GENEVE (EXEQUENTE)

Nilton Cecilio de Mesquita (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017817-27.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO GENEVE EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA 

PEREIRA DOS SANTOS V Vistos. Trata-se de Ação de Execução Por 

Quantia Certa ajuizada por Condomínio Edifício Geneve em desfavor de 

Maria Auxiliadora Pereira dos Santos. A parte autora foi regularmente 

intimada para comprovar o recolhimento das custas judiciarias e da taxa 

judiciaria (Id. nº 13864004), sob pena de cancelamento da distribuição, 

nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil. Em seguida, a parte 

requerente, por meio da petição constante no movimento Id. nº 14718827, 

apresentou pedido de desistência da demanda, deixando 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 ás 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. Em virtude do princípio da 

causalidade, CONDENO a parte requerente ao pagamento de eventuais 

custas. DEIXO de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista 

que não houve o ingresso do advogado da parte requerida. 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, 22 de agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005265-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

MARIA JOSEANE GUTERRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1005265-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA 

JOSEANE GUTERRES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. V Vistos. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos 

Morais ajuizada por Maria Joseane Guterres em face de Tim Celular S/A 

(Vivo). A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição 

inicial, com o fito de acostar aos autos documentos indispensáveis a 

propositura da ação, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil (Id. nº 5067339). Todavia, consoante 

movimento Id. nº 10584317, a parte autora deixou de atender a 

determinação judicial, tendo quedado-se inerte. É o breve relato. DECIDO. 

Consoante exposto no relatório, verifica-se que fora concedido à parte 

autora o prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a emenda dos 

defeitos contidos na inicial, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

319 c/c 321 do Código de Processo Civil. Nota-se, entretanto, que apesar 

de devidamente intimado, o causídico da parte autora não providenciou a 

emenda da inicial, deixando de corrigir os defeitos que impedem o 

recebimento da inicial, devendo, portanto, a petição inicial ser indeferida, 

por imposição legal, ex vi dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, 

ambos do referido Diploma Processual. Anota-se, outrossim, que 

desnecessária a intimação pessoal da parte autora, tendo em vista que a 

extinção a que se refere a presente sentença se funda no 

descumprimento do despacho que determinou a emenda da inicial, sendo, 

portanto, desnecessária a intimação pessoal da mesma, eis que o § 1º do 

supracitado artigo 485 aplica-se apenas aos incisos II e III do indigitado 

dispositivo legal. Nesse contexto, já se manifestou nossa jurisprudência 

pátria, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO 

CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO 

POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM 

PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento 

assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por 

indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é 

desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do 

contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do 

apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” 

(TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017). 

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com 

fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto 

processual. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da 

justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, 

ambos do Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade, a menos que o 

credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 

05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, 

extinguindo-se passado esse prazo, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

mesmo Código. Sem honorários advocatícios, eis que a parte requerida 

sequer constituiu advogado nos autos. Preclusa a via recursal, INTIME-SE 

a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 3º do 

CPC). Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005899-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A J TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME (REQUERENTE)

LAURENA CHRISTIAN GODINHO CONSTANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1005899-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: A J 

TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME IMPULSIONAMENTO POR 

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

advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007078-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE JUNG MATOS (AUTOR(A))

ELIS MARINA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARIO TEIXEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1007078-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PAULO 

HENRIQUE JUNG MATOS RÉU: LUIZ MARIO TEIXEIRA IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a 

devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008457-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E.M.P. CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTEC CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1008457-68.2018.8.11.0041 AUTOR(A): E.M.P. 

CONSTRUTORA LTDA RÉU: CONTEC CONSTRUCOES LTDA - ME 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009654-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS 03306735132 (RÉU)

STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1009654-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PLENA 

COMERCIAL LTDA RÉU: STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS, STEFANY 

KELLY CRUZ MEDEIROS 03306735132 IMPULSIONAMENTO POR 

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

advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha 

Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. 

Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011553-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JALILE DE MATOS (EXEQUENTE)

Gastão de Matos Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011553-91.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ANA 

JALILE DE MATOS EXECUTADO: GILMAR MOURA DE SOUZA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013419-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013419-37.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RÉU: 

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a 

devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014645-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJAVA SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014645-77.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: DJAVA SECRETARIADO 

EM VENDAS LTDA - ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 

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

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017255-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017255-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS RÉU: AYMORE IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a 

devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017895-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ZACARIAS ROMAO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017895-21.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ZACARIAS ROMAO DE ANDRADE RÉU: AGUAS CUIABA S.A 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027766-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS (ADVOGADO(A))

WILSON ANANIAS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027766-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON ANANIAS FILHO RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (anexo), restou verificado que o autor 

possui veículos próprios. No mais, não restou demonstrada a 

incapacidade financeira da parte autora, conforme determina o inciso 

LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos 

documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como 

holerite, extrato bancário ou declaração de imposto de renda, ademais a 

carteira colacionada aos autos consta como data de saída de seu último 

vínculo o ano de 2005, não demonstrando a sua hipossuficiência 

momentânea, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre 

ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para 

demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, 

o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE 

GUARDA, PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA 

AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020145-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME (RÉU)

THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1020145-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PLENA 

COMERCIAL LTDA RÉU: THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS - ME, THIAGO 

TEIXEIRA DOS SANTOS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 

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

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026634-17.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

JOSE ALBERTINO DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FERREIRA CORREA 71973044900 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1026634-17.2017.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE 

ALBERTINO DA SILVA FILHO RÉU: CLAIR FERREIRA CORREA 

71973044900 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no 

prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 

de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027756-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO DE PAOLI BALBINO DE ALMEIDA LIMA (ADVOGADO(A))

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027756-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILENE DE OLIVEIRA SILVA CASTRO RÉU: EMBRASIL-EMPRESA 

BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA Vistos etc. Considerando que até a 

presente data a parte requerida não foi devidamente citada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 03/12/2018 às 09h00m, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – SALA 01. EXPEÇA-SE a 

competente carta precatória para intimação/citação da parte requerida. No 

mais, determino o integral cumprimento da decisão anteriormente proferida 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004830-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior (ADVOGADO(A))

ALENILSON PONTES MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1004830-90.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALENILSON PONTES MARQUES REQUERIDO: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Perdas e Danos, ajuizada por ALENILSON PONTES 

MARQUES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES, 

devidamente qualificados nos autos. Contestação e Impugnação nos Ids. 

9517529 e 9804530. Na defesa, a construtora arguiu as seguintes 

preliminares: I) Ilegitimidade Passiva em relação ao pedido de devolução de 

taxas e encargos contratados junto a Caixa Econômica Federal, II) 

Incompetência absoluta da justiça estadual e III) Litisconsórcio passivo 

necessário com a CEF. É o relatório. Decido. Passo a análise das 

preliminares suscitadas na contestação. • DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

QUANTO A EVENTUAL DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS Á TÍTULO 

DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. As pretensões das partes 

requerentes têm como escopo a responsabilidade civil do 

incorporador/construtor do empreendimento, independente do fato do 

pagamento dos juros de obra se reverter a favor da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL. Sabe-se que a mora no cumprimento do contrato e/ou falha na 

prestação dos serviços (caso constatada), garante ao adquirente o direito 

à indenização pelos prejuízos suportados. Ainda que se considerasse que 

a taxa discutida é recolhida pela instituição financeira, a matéria diz 

respeito a quem deve pagar o aludido valor depois do vencimento do 

prazo de entrega da obra, uma vez que o pleito de restituição depende de 

tal reconhecimento. Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça 

Estadual: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E 

PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – (...) 

– ILEGÍTIMIDADE PASSIVA COM RELAÇÃO À “TAXA DE OBRA” 

AFASTADA – (...) – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A preliminar 

de ilegitimidade passiva deve ser afastada, uma vez que as demandadas 

são legítimas para responder, na medida em que o escopo da ação é ter o 

ressarcimento das perdas decorrentes da demora na entrega do imóvel 

adquirido. (...)” (Ap 51423/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/06/2016, Publicado no DJE 29/06/2016). Destaquei. Desse modo, não 

há que se falar em ilegitimidade passiva da (s) parte (s) requerida (s) para 

responder por esta obrigação, por conseguinte, REJEITO a preliminar. • DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL e NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA DEMANDA. As 

requeridas afirmam que a questão em litígio versa a respeito de encargos 

cobrados pela Caixa Econômica Federal, sendo imprescindível a presença 

de todas as partes contratantes, incluindo a CEF (litisconsorte passivo 

necessário), consequentemente, declinada da competência em favor da 

Justiça Federal. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato por 

instrumento particular de compra e venda e mútuo com obrigação e 

hipoteca, sendo a Caixa Econômica Federal credora do financiamento. No 

contrato de mútuo consta que a Caixa Econômica Federal disponibilizará 

empréstimo em espécie aos mutuários para a construção do imóvel, de 

acordo com as condições de prazo, juros, sistema de amortização, 

disciplinados no âmbito do SFH, cumprindo ao comprador o dever de 

restituir ao agente financeiro a quantia “emprestada” no mesmo gênero, 

qualidade e quantidade. Não vislumbro determinação legal ou contratual 

que obrigue a Caixa Econômica a gerenciar a execução da obra. Nessa 

senda, o atraso na conclusão da obra decorre de possíveis falhas na 

execução por parte da construtora, pertencendo apenas a esta a 

responsabilidade em debate. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DE CONTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA 

OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. COMPETENCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROVIMENTO (...) II 

- Não se pode responsabilizar o agente financeiro por supostos vícios 

redibitórios encontrados na coisa construída. (...) - Eventuais danos 

causados em decorrência de construção inacabada, sem Habite-se e sem 

condições físicas de habitação só podem ser imputados à própria 

construtora. É dela, somente, a responsabilidade contratual pela 

construção conforme o memorial, da utilização de materiais de boa 

qualidade e do emprego de forma idônea do montante recebido. V. Agravo 

de instrumento conhecido e não provido”. (TRF-2 - AG: 201002010086846, 

Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA 

GAMA, Data de Julgamento: 22/11/2010, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, 

Data de Publicação: 03/12/2010). “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CEF 1. A CEF, apenas na 

qualidade de credora do mútuo celebrado para viabilizar o pagamento do 

preço do bem, não tem legitimidade para responder por eventuais danos 

decorrentes de vícios inerentes à construção do imóvel. Caberia aos 

Autores demonstrar prática de ato com nexo de causalidade com os 

danos verificados no imóvel ou a sua responsabilidade pela construção, o 

que não foi feito. 2.A SASSE, por sua vez, tem natureza jurídica de direito 

privado. Assentada a ilegitimidade da CEF, a Justiça Federal não tem 

competência para dirimir o litígio. 3.Apelação improvida”. (TRF 2a. Região – 

5ª Turma Especializada – AC 200102010416997 – DJU: 14/10/2009, p. 143 

– Relator Desembargador Federal Luiz Paulo S. Araújo Filho). Ademais, 

inexistem questionamentos referentes ao contrato firmado com a Caixa 

Econômica Federal, não havendo necessidade da instituição do agente 

financiador figurar como litisconsorte passivo na demanda. REJEITO as 

preliminares em questão. • OUTRAS CONSIDERAÇÕES. Considerando que 

o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (Id. 4906380) 

estabelece que a data prevista para a entrega das chaves será de 33 

meses após o registro em cartório do contrato de financiamento e que as 

partes divergem quanto á data em que foi entregue o imóvel, INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos a cópia do 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO e do TERMO DE RECEBIMENTO/ENTREGA 

DAS CHAVES. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027718-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SCALABRIN DA SILVA (REQUERENTE)

ANNA CLARA QUINTANA (ADVOGADO(A))

ANNA CLARA QUINTANA (REQUERENTE)
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CAMILA OLIVEIRA GRANDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027718-53.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ANNA 

CLARA QUINTANA, CAMILA OLIVEIRA GRANDO, CAMILA SCALABRIN DA 

SILVA REQUERIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE 

HOTEIS LTDA. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no 

prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 

de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011626-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI (ADVOGADO(A))

MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN (RÉU)

JOSE LUIZ DALCOL TREVISAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011626-63.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: JOSE 

LUIZ DALCOL TREVISAN, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038406-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA SANT ANA (ADVOGADO(A))

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038406-74.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017207-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

JAIR DE SOUZA (REQUERENTE)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE DIAS FLORENTINO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017207-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAIR DE SOUZA REQUERIDO: GISLAINE DIAS FLORENTINO 

FERREIRA Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto a autenticidade da 

missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. CUMPRA-SE 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, 26 de junho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018706-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO UMBELINO FILHO (REQUERENTE)

EDERSON UMBELINO NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA DE SOUZA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018706-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIO UMBELINO FILHO REQUERIDO: VALERIA DE 

SOUZA RODRIGUES Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto a 

autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. 

CUMPRA-SE 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018413-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

ROGERIO PERES BANDEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018413-45.2017.8.11.0041. AUTOR: J. D. 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME RÉU: 

L. P. ENGENHARIA EIRELI Vistos etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, 

ajuizada por J. D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E 

SERVIÇOS LTDA-ME em desfavor de E. M. P CONSTRUTORA EIRELI, nome 

fantasia PPO PAVIMENTACAO E OBRAS, devidamente qualificadas na 

exordial, na qual afirma ser credor da requerida da quantia de R$ 6.142,44 

(seis mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), 

referente aos cheques nº 334, 335 e 336. Argumenta a parte autora que 

ao tentar sacar os referidos cheques, foi surpreendido com a devolução 

por falta de provisão de fundos. Aduz que o Requerido pagou apenas o 

valor principal do título sob o nº 334 em 20/04/2017, não pagando na 

referida data a correção nem os juros legais. Juntou os documentos ids. 

8128889/8128911. O requerido, embora citado (ID.13050674), não efetuou 

o cumprimento da obrigação nem mesmo apresentou embargos. 

Verifica-se que se encontram regulares os requisitos legais ao 

ajuizamento da ação, já que foi apresentado, pela requerente, documento 

escrito hábil a propositura desta monitória nos termos do artigo 700 do 

CPC, e constatada a revelia do requerido a procedência da ação é medida 

que se impõe. Conforme determina §2º do artigo 701 do Código de 

Processo Civil, “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.”. 

Consoante esclarecido pelo próprio autor, o demandado efetuou o 

pagamento da quantia principal (R$ 2.500,00) do cheque nº 334, por meio 

de transferência eletrônica no dia 20.04.2017 (id. 8128906), motivo pelo 

qual, é devido ao autor o recebimento tão somente da correção e juros 

corresponde ao referido título. Os juros moratórios são devidos a contar 

da data em que tentada a compensação do cheque, quando verificada a 

mora da parte-ré, e a correção monetária é devida desde sua emissão. 

Veja-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA 

DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. 

TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA 

CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO 

MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C 

do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para 

cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 
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apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 

1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) Diante do exposto, enfrentadas 

as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, com fulcro no artigo 487, I 

c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque, CONSTITUO de pleno direito: a) 

O título executivo judicial, no valor líquido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

consistentes nos cheques nº 335 e 336, devendo ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC desde a data de emissão do cheque, 

acrescidos dos juros de mora a partir da data da primeira apresentação. 

b) O rendimento do cheque nº 334, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC desde a data de emissão do referido 

título, acrescidos dos juros de mora a partir da data da primeira 

apresentação, ambos com termo final a data da transferência eletrônica 

realizada (20.04.2017 - id. 8128906). Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO ainda o requerido 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, § 2° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a 

dizer se tem interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento 

na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) 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, 17 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direto

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017448-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017448-04.2016.8.11.0041. AUTOR: 

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP RÉU: PRODUCAMPO 

AGROINDUSTRIAL LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

ajuizada por COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP em desfavor de 

PRODUCAMPO AGROINDUSTRIAL LTDA, devidamente qualificadas na 

exordial, na qual afirma ser credor da requerida da quantia de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil), referentes aos cheques nº 006675 e 

006676 (id. 3219097). Argumenta a parte autora que ao tentar sacar os 

referidos cheques, foi surpreendido com a devolução por falta de 

provisão de fundos. Juntou os documentos ids. 3218991/3221648. O 

requerido, embora citado (ID. 12798434), não efetuou o cumprimento da 

obrigação nem mesmo apresentou embargos. Verifica-se que se 

encontram regulares os requisitos legais ao ajuizamento da ação, já que 

foi apresentado, pela requerente, documento escrito hábil a propositura 

desta monitória nos termos do artigo 700 do CPC, e constatada a revelia 

do requerido a procedência da ação é medida que se impõe. Conforme 

determina §2º do artigo 701 do Código de Processo Civil, “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.”. Consoante julgamento de recurso repetitivo 

pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios são devidos a contar 

da data em que tentada a compensação do cheque, quando verificada a 

mora da parte-ré, e a correção monetária é devida desde sua emissão. 

Veja-se o precedente: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO 

DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE 

MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE 

AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 

52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do 

art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em 

qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a 

correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição 

financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, 

recurso especial não provido. (REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) 

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, 

com fulcro no artigo 487, I c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque, 

CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) consistentes nos cheques nº 

006675 e 006676 (id. 3219097), devendo ser corrigido monetariamente 

pelo índice INPC desde a data de emissão do cheque, acrescidos dos 

juros de mora a partir da data da primeira apresentação. Considerando 

que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda o requerido 

ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% sobre o valor da condenação, na forma prevista no 

artigo 85, § 2° do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, intime-se o autor a 

dizer se tem interesse na execução da sentença, fazendo o requerimento 

na forma do artigo 523 do CPC, no prazo de quinze (15) 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, 17 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037143-07.2017.8.11.0041
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ADRIEN VAGNER SOARES DA SILVA ARAUJO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037143-07.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIEN VAGNER SOARES DA SILVA ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIEN VAGNER 

SOARES DA SILVA ARAUJO, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 27.09.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 125 de 429



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 27.09.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 
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e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro esquerdo. 

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 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 (27.09.2017) 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: 1028570-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PASCHOAL ZANCHET (ADVOGADO(A))

CARLOS TREVISAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028570-77.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS TREVISAN RÉU: EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA Vistos etc. Ao Id 

10751242 o patrono FERNANDO PASCHOAL ZANCHET, que defende os 

interesses da parte requerente CARLOS TREVISAN, requer a devolução 

do prazo para manifestação acerca do decisório de ID 10194487, haja 

vista que por meio do petitório e documentos de Ids 9991278 e 10029613 

foi requerida a habilitação no processo com a juntada de 

substabelecimento, o que não ocorreu. Desta forma, assiste razão ao 

patrono, uma vez que não estando habilitado nos autos, ocorreu a 

intimação do antigo patrono, não ocorrendo a sua. Assim, DEFIRO o pedido 

de devolução do prazo para manifestação, a contar da intimação da 

presente decisão. Ademais, proceda-se a Secretaria Judicial com a 

habilitação do patrono conforme Substabelecimento de ID 10029613 junto 

ao cadastro dos advogados da requerente. Ademais, considerando que a 

parte requerida não foi devidamente citada, conforme se depreende da 

Correspondência Devolvida (ID.11345623), REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 09/10/2018 às 10h00min, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 07. Providencie o autor a 

devida citação da requerida, indicando onde pode ser encontrada. No 

mais, cumpra-se integralmente o decisório retro. Intimem-se. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá – MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028196-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELUCIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028196-61.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDELUCIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDELUCIO FERREIRA 

DE SOUZA JUNIOR, move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 13.01.2017, 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, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. Realizada a pericia médica no 

segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. A 

parte autora impugnou a Contestação. 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. DAS 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. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

AUSÊNCIA 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 Ausência 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. INÉPCIA – FATOS NARRADOS NÃO DECORREM 

LOGICAMENTE A CONCLUSÃO DOS FATOS. 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 
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ocorreu em 13.01.2017. Desse modo, observa-se que ocorreu um 

evidente erro material no momento de digitação, onde constou 13.02.2017 

ao invés de 13.01.2017. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inépcia 

da inicial suscitada. DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO 

QUANTO AO NÚMERO CADASTRADO DO CPF DA PARTE AUTORA Dá 

analise dos autos, verifica-se que o número do CPF autuado junto ao PJE, 

referente à parte autora, é o documento de n° 068.475.841-57, em 

conformidade aos documentos colacionados ao feito, com ID 9804356. 

Desse modo, observa-se que ocorreu um evidente erro material no 

momento de digitação, onde constou 068.475.847-57 ao invés de 

068.475.841-57. Ante o exposto, REJEITO a preliminar. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. REQUISITO PARA FIXAÇÃO DO FORO. 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 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. 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 13.01.2017, 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 
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disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do tornozelo 

esquerdo. 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 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: -TORNOZELO 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 PARCIALMENTE 

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 (13.01.2017) 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: 1018593-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

PAULINO LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018593-61.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULINO LEITE DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PAULINO LEITE DA SILVA, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.08.2014, 

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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. 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 LIDE - DA 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 pólo passivo da ação. DA INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 
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NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO 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 17.08.2014, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 
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da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do membro inferior 

direito. 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 

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 PARCIALMENTE 

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 (17.08.2014) 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: 1024733-14.2017.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024733-14.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CELIA DOS REIS GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CELIA DOS REIS GONÇALVES, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 12.06.2017, 

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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. 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. AUSÊNCIA 

DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA 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 
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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. 

DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. 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 
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despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 12.06.2017, 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 realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do punho esquerdo. 

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 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: -Punho 

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 (12.06.2017) 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016787-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO MURILHA (REQUERENTE)

CRISTINA DA SILVA MURILHA (REQUERENTE)

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JEFERSON FUGIHARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)
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UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

WILZA APARECIDA LOPES SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CALINE DAISY DA SILVA OJEDA (TESTEMUNHA)

SANDRA ANA SANDINI (TESTEMUNHA)

BENEDITO ALEX SALIES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016787-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SANDRO ROBERTO MURILHA, CRISTINA DA SILVA 

MURILHA REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DO ESTADO DE SAO 

PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS TERMO 

DE AUDIÊNCIA Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezoito, às 15h30min, nesta cidade de Cuiabá, na sala de audiências, 

onde se encontravam presentes, o Excelentíssimo Senhor Doutor Gilberto 

Lopes Bussiki, MMº. Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, ao final 

nominado, a quem o MMº. Juiz ordenou que, após as formalidades de 

estilo, levasse a público o pregão da Audiência de Instrução, nos autos da 

Carta Precatória nº 1016787-54.2018.811.0041 (PJE) que SANDRO 

ROBERTO MURILHA e CRISTINA DA SILVA MURILHA movem em desfavor 

de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL 

DAS COOPERATIVAS MEDICAS. Feito o pregão, foi certificada a presença 

do advogado dos demandantes, bem como da patrona dos requeridos. 

Antes de iniciar a audiência o MM. Juiz de Direito noticiou, que iria 

proceder à gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o provimento nº 

038/2007 da Corregedoria Geral da Justiça, que autoriza e recomenda 

gravações de audiências, com suporte no que preconiza a Lei n.º 

11.419/2006 e Lei n.º 11.890/2008, que admite o uso de meio eletrônico na 

tramitação de processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma de 

armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais” (art. 1.º e § 

2.º, I), aplicando, ainda, no que couber, o artigo 210, do CPC, ressaltando 

que se qualquer causa impeditiva da gravação ocorrer no curso da 

audiência, os depoimentos serão colhidos pelo sistema de digitação. As 

partes presentes foram advertidas da vedação e divulgação não 

autorizadas dos registros fonográficos a pessoas estranhas do processo 

(art. 2º VI Provimento 38/2007 – CGJ). Registra-se que as gravações 

permanecerão em arquivo digital em computador (Servidor e no HD local) 

deste juízo para segurança dos dados, podendo ser enviadas ainda, 

mediante requerimento, ao Ministério Público e ao(s) advogado(s) da(s) 

parte(s), no endereço eletrônico cadastrado no Sistema Apolo. Aberta a 

audiência, nos termos da Lei 11.719/2006, as partes não se opuseram à 

gravação do(s) depoimento(s) em áudio e vídeo, passando-se à oitiva dos 

presentes na forma citada. A testemunha CALINE DEYSE não foi 

devidamente intimada (id. 14832103). Realizada a inquirição das 

testemunhas arroladas (SANDRA ANA SANDINI), pelo sistema de 

gravação audiovisual digital, gravados em CD-R ou DVD-R, que fica 

fazendo parte integrante deste termo de deliberação bem como os termos 

de comparecimento da testemunha ouvida. Dada á palavra ao 

demandante, nada requereu. A demandada UNIMED NORTE DO MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO requereu a desistência 

da testemunha BENEDITO ALEX SALIES. DECIDIU O MM JUIZ: Vistos etc. 

Homologo a desistência da testemunha BENEDITO ALEX SALIES. Diante da 

ausência e insistência da oitiva da testemunha CALINE DEYSE, redesigno 

a presente audiência para o dia 17/10/2018 às 16:00. Saí a parte autora 

devidamente intimada para informar o endereço completo da testemunha a 

ser ouvida, no prazo de 05 (cinco) dias. Comunique-se ao r. Juízo 

Deprecante a respeito da redesignação do presente ato, cientificando-o 

da data, servindo cópia desta decisão como Ofício Cumpra-se expedindo 

o necessário. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito DR. REGINALDO 

PEREIRA DE SOUZA Advogado da parte autora DRA. ANA ELISA DEL 

PADRE DA SILVA Advogada da requerida Unimed Norte do Mato Grosso - 

Cooperativa De Trabalho Médico DR. GYORDANO REINERS BRITO 

ALMEIDA Advogado da requerida Unimed do Estado de São Paulo - 

Federação Estadual das Cooperativas Medicas GLEICE KELLY ALVES 

VIEIRA BORGES PREPOSTA DA REQUERIDA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017201-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VIRGINIA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017201-86.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VIRGINIA MATOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VIRGINIA MATOS DA SILVA, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 26.09.2015, 

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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. 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 

DA LIDE - DA 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 INÉPCIA 

DA INICIAL – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA ORIENTAÇÃO 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 - 
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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 26.09.2015, 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 
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comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 10% da estrutura 

craniofacial. 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. 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 Total: R$ 1.350,00 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(26.09.2015) 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. 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: 1027839-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIANE FONTES DE ASSIS (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027839-81.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLEDIANE FONTES DE ASSIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEIDIANE FONTES DE ASSIS, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 07.04.2017, 

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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. 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 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. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PENDÊNCIA DOCUMENTAL 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 
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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 – AUSÊNCIA 

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 Ausência 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 – DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. 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 as cópias do RG e CPF do demandante 

apresentada, encontra-se perfeitamente 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 

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 07.04.2017, 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 
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e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do joelho direito. 

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, 

intensa 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: - Joelho 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 (07.04.2017) 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: 1024982-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ARNALDO REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024982-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ARNALDO REIS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ARNALDO REIS 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 07.06.2017, 

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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. 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 
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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. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS - DEVOLUÇÃO - PENDÊNCIA DOCUMENTAL. 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. AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– AUSÊNCIA 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. 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 
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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 07.06.2017, 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 realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 25% da mão direita. 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 

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$ 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 (07.06.2017) 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, 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024142-86.2016.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS WAGNO JESUS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CARLOS WAGNO JESUS DA SILVA, 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

14.10.2016, 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, além de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem 

como combateu o mérito da demanda, pugnando pela improcedência da 

ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de 

lesão apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a 

Contestação. 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. 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 DO 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. 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. 

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 14.10.2016, 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 realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do ombro direito. 

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 
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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 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 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 (14.10.2016) 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035013-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADALBERTO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RAUL BATISTA AFONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VERA REGINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1035013-44.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RAUL BATISTA AFONSO REQUERIDO: JOSE ROBERTO DE 

OLIVEIRA, VERA REGINA DE OLIVEIRA Vistos etc. Certifique-se a 

secretaria quanto a autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, §2º 

do CPC. Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a 

guia de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, bem como a 

diligência do oficial de justiça, no prazo de 15 dias, sob pena de devolução 

sem cumprimento. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente 

cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do 

CPC. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado 

em que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020191-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DE BARROS LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020191-50.2017.8.11.0041. AUTOR: LUIS 

HENRIQUE DE BARROS LEITE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que LUIS HENRIQUE DE BARROS LEITE, move em 

desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, alegando, em suma, que foi vitima 

de acidente de trânsito ocorrido no dia 22.10.2016, 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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. 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 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 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 
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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 22.10.2016, 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 
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descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do membro inferior 

direito. 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 e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (22.10.2016) 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: 1021203-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOARES XAVIER (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021203-02.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADRIANO SOARES XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADRIANO SOARES XAVIER, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 06.03.2017, 

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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. 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 AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alega a seguradora 

ré, em síntese, que falta a parte autora interesse de agir 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 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 
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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 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 06.03.2017, 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 realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre as lesões 

apresentadas e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do 

punho esquerdo e 50% da mão direita. 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 
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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 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. 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 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: -PUNHO ESQUERDO: *25% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 

-MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 4.725,00 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 (06.03.2017) 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022500-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEI PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022500-44.2017.8.11.0041. AUTOR: IRINEI 

PEREIRA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que IRINEI PEREIRA ALVES, move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.04.2017, 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, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. 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 

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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AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse de agir 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. 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 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 21.04.2017, 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 
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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 realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do punho esquerdo. 

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: -Punho 

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 (21.04.2017) 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 813522 Nr: 19993-69.2013.811.0041

 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: CLEUNEIDE GARCIA VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUITER CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉLIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 918477 Nr: 42398-65.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SENIGALIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.,LEASING 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13745/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:56.220, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP

 Impulsiono os autos intimando as partes apeladas (requerente requerida) 

para contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717711 Nr: 11613-28.2011.811.0041

 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: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALBINO & MAMPRIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 181764 Nr: 28467-44.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: CARLOS MOACIR DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERREIRA VERGÍLIO, VERGILIO 

ASSESSORIA EMPRESARIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGUENEY ALVES DOS REIS - 

OAB:8.324/MT, IVAN SALLES GARCIA - OAB:8557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1064588 Nr: 53005-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS – TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - 

OAB:238.994-SP, FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - 

OAB:178.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949552 Nr: 60038-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUEL APARECIDO DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIO APARECIDO MEDEIROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1142146 Nr: 28362-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO TONEL LEONI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 392263 Nr: 27746-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI FONSECA, 

JOÃO FERNANDO MARQUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRISTINE PEREIRA KRAUSE, SEBASTIAO DIAS 

DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1093644 Nr: 7793-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO NEIRIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - 

OAB:18894/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

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

OAB:14258-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAPHAEL ARAUJO 

SCARDELAI, para devolução dos autos nº 7793-25.2016.811.0041, 

Protocolo 1093644, 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.: 932737 Nr: 50800-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR RODRIGUES CARVALHO, CLINICA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA MENDES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR HONÓRIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:14.252

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LINEIDE VIEIRA DE 

ALMEIDA, para devolução dos autos nº 50800-38.2014.811.0041, 

Protocolo 932737, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1112104 Nr: 15596-59.2016.811.0041

 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: BDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M GONZALES JUNIOR - 

OAB:13945/MT

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

OAB:4.656/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1046778 Nr: 44780-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSD

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

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1130379 Nr: 23157-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI BORDIGNON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654
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 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428933 Nr: 10360-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLA CAETANO MOLEIRINHO, SANDRA CRISTINA 

CAETANO MOLEIRINHO, ANDRÉA CAETANO MOLEIRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA EUGÊNIA ARGENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA LÚCIA M. P. CARDOSO DE 

MELLO - OAB:100.930/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

ILA DE CASTILHO VARJÃO - OAB:MT - 9972

 Certifico que consta pesquisa da receita federal às fls. 1319/1323, onde 

está escrito que "não consta declaração entregue para o ni e exercício 

informados", motivo pelo qual impulsiono os autos intimando a parte 

exequente para manifestar no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1265735 Nr: 26277-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVICOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA REAL LTDA - ME, LAURO 

CESAR SAMPAIO BRESCOVICI, SANDRA REGINA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1296128 Nr: 7168-20.2018.811.0041

 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: CESAR MOREIRA JARDIM EPP, CÉSAR MOREIRA 

JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS

Data da Carga:02/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1161460 Nr: 36548-59.2016.811.0041

 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): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILZA APARECIDA LOPES 

SILVA - OAB:22.117

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: FAYROUZ MAHALA ARFOX

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 858289 Nr: 258-16.2014.811.0041

 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: LAURA DANIELLY BRAGA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. P. CIDADE PLANEJADA S/C LTDA, EDEL - 

EMPREENDIMENTOS S/C LTDA., R. M. H. - EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., USTON LUIZ MOREIRA E MARILENE FONSECA 

DIAS, RAFAELA CAROLINA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: JÉSSICA DAUFEMBACH MACIEL

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1112159 Nr: 15608-73.2016.811.0041

 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: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO 

DO BRASIL PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLAUDIA MARIA JOSE SBOARINI, 

RODRIGO AMELIO DE CAMPOS SBOARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ZIR BOTHOMÉ - 

OAB:13.849-A/MS, MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI - 

OAB:16.785/DF, PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - OAB:48137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1033267 Nr: 38250-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

JULIO CESAR ORLANDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA - OAB:6719, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARINA VARJÃO FORTES

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068002 Nr: 54528-53.2015.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA & PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732159 Nr: 28321-56.2011.811.0041

 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: GUALBERTO SENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLV INDÚSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, SILVIO EDUARDO POLIDORO - OAB:13.968-MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 774636 Nr: 27852-73.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUALBERTO SENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLV INDÚSTRIA E COMERCIO DE BIODIESEL 

LTDA, BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1086949 Nr: 4700-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMER KHALIL OKDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE 

- OAB:4.497/MT, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: EDINEI RONQUE

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1043724 Nr: 43327-64.2015.811.0041

 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: CRISTIANO FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844, CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - 

OAB:19.676, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: EDINEI RONQUE

Data da Carga:24/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890386 Nr: 23486-20.2014.811.0041

 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: AMER KAHLIL OKDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERREIRA BORGES, EDSON 

SERAFIM BERTOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DOS SANTOS - 

OAB:14.363/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: EDINEI RONQUE

Data da Carga:24/08/2018

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028018-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI (ADVOGADO(A))

ARZINO DOMINGOS DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028018-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARZINO DOMINGOS DE SANTANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Sendo o INSS parte requerida e tendo em 

vista a matéria debatida, não resta qualquer dúvida de que o feito deve ser 

processado em uma das Varas de Fazenda Pública dessa Capital. Nesse 

sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - JULGAMENTO DE UM DOS FEITOS JÁ EM FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO 

DA PESSOA – ESTADO NO POLO PASSIVO DE AMBAS AS AÇÕES – 

COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - CONFLITO 

IMPROCEDENTE. Figurando no polo passivo o Estado, a competência é 

absoluta em razão da pessoa. Conflito de competência julgado 

improcedente. (CC 151727/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 05/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015).Negritei. Logo, resta 
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evidente que, havendo qualquer interesse de autarquia, a competência 

para julgar a lide é da Vara de Fazenda Pública. Diante do exposto, 

havendo interesse da autarquia federal, e pertinência em relação a matéria 

debatida, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO da 

competência jurisdicional para processar e julgar a presente ação, em 

favor de uma das Varas de Fazenda Pública desta Capital. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023555-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR ALVES LEMES (AUTOR(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023555-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO CESAR ALVES LEMES RÉU: MULTIVISI COMERCIO E 

IMPORTACAO EIRELI Vistos etc. O pedido de assistência judiciária gratuita 

foi indeferido, conforme decisão de ID n° 14527554, determinando o 

recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Observa-se, porém, que a autora comparece por meio de 

petitório e documentos de ID n° 14558454 a 14558465 pleiteando 

reconsideração da decisão. Sabe-se que para insurgência contra decisão 

judicial só há uma via possível, o recurso (afastada, aqui, discussões 

acerca das ações mandamentais constitucionais contra decisões 

judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o 

prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais 

Superiores. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: “PROCESSUAL CIVIL. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO 

PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO 

CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO 

CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de 

Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou 

interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal 

para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da 

ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- 

Agravo interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro 

GILSON DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados junto ao 

pedido de reconsideração, é de se conceder o benefício. Sobre a 

assistência judiciária, dispõe o artigo o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Posto isso, de acordo com as 

considerações supra, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Trata-se de Ação de 

Indenização Por Danos Morais e Materiais com Pedido de Antecipação de 

Tutela, ajuizada por EDUARDO CESAR ALVES LEMES em desfavor de 

MULTIVISI COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELLI - ME, já qualificados nos 

autos. A parte autora relata que estava desempregado e conheceu a ré 

em exposição de novos negócios para autônomos, sendo apresentada a 

máquina de sorvete na chapa Ice Cream, também conhecida como 

máquina de sorvete tailandês. Narra que, confiante na oferta da ré, em 

30/11/2017, via telefone, adquiriu o produto no valor de R$ 5.165,49 (cinco 

mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Segue 

aduzindo que, em virtude de não possuir cartão de crédito com o limite 

necessário, efetuou o pagamento em 2 cartões distintos: um cartão em 

12x de R$ 222,17 e outro em 12x de R$ 208,37. Explana que, em 

12/12/2017 o produto foi entregue com defeito, uma vez que a superfície 

de contato não gelava completamente para viabilizar a produção do 

sorvete. Salienta que, a partir de 18/12/2017 trocou diversos e-mails com 

a requerida para solucionar o defeito da máquina o mais rápido possível, e 

em 02/01/2018 foi orientada a buscar um técnico de refrigeração para 

mensurar a quantidade de gás do equipamento, tendo em vista a suspeita 

de vazamento. Elucida que, ante a dificuldade em achar um técnico 

capacitado para o serviço, a reclamada disse que faria a manutenção do 

equipamento, desde que houvesse o pagamento de R$ 200,00 (duzentos 

reais) a título de frete de ida. Alega que, necessitado que a manutenção 

ocorresse de forma rápida, encontrou profissional capacitado no valor de 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mas a requerida falou que o autor 

deveria arcar com tais custos ou pagar pelo frete. Sustenta que, em 

virtude da necessidade de trabalhar, principalmente por ter ponto 

comercial alugado, seguiu a orientação da ré e contratou os serviços de 

técnico de refrigeração local, o qual não foi ressarcido até o presente 

momento, e que a máquina continua apresentando as mesmas falhas, 

comprovando o vazamento na tubulação refrigeradora. Argui que, os 

clientes reclamavam bastante da qualidade do sorvete, bem como tentou 

permanecer no ponto comercial, contudo sucumbiu, visto que não 

conseguia produzir de forma regular nem com a qualidade devida, tendo 

encerrado a atividade comercial. Requer, em sede de antecipação de 

tutela a suspensão da cobrança das 05 (cinco) parcelas vincendas de 

cada um dos 02 cartões de créditos utilizados para o pagamento da 

máquina, até o resultado final da demanda. Com a inicial, juntou 

documentos. É o Relatório. Decido. Sobre o instituto da tutela, o art. 300 do 

CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, vejamos: 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga 

e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 

2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou 

satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, 

genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Segundo entendimento mais recente do Superior Tribunal de 

Justiça, ainda que o adquirente do bem não seja o seu destinatário final 

econômico, poderá ser considerado consumidor, desde que seja 

constatada a sua hipossuficiência, na relação jurídica, perante o 

fornecedor. (...) Destarte, reconhecida a possibilidade de abrandamento 

da teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a 

determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, é de se enquadrar a 

recorrida na definição constante do art. 2º do CDC (REsp nº 1.010.834 

GO, Terceira Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/08/2010). No caso em 

tela, o autor adquiriu bem para empregar na atividade comercial que 

exerce como profissão, sendo portanto, consumidor nos termos do CDC, 

até porque não é pessoa jurídica, habituada à compra de maquinários e 

insumos para a produção de bens para consumo, mas pequena 

investidora, que se dedicará à atividade de produção de itens estampados 

como sua profissão, senão vejamos: “ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO 

COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Existência de relação de consumo 

entre as partes. Autora que adquiriu bem para empregá-lo na atividade 

comercial que exerce como profissão. Hipossuficiência jurídica, técnica e 

econômica. Precedente do STJ. Máquina de estampar. Vício oculto 

descoberto quando de sua utilização. Decurso do prazo decadencial para 

pleitear a devolução do valor do bem. Danos morais. Prescrição afastada. 

Aplicação do prazo quinquenal previsto pelo artigo 27 do CDC. Lesões 

decorrentes da falha na prestação de serviços da fornecedora. Elementos 

acostados aos autos que permitem verificar a inocorrência de conduta 

ilícita por parte da ré. Ausentes elementos caracterizadores da 

responsabilidade civil. Recurso desprovido.” No presente caso, o 

demandante colacionou aos autos a Nota Fiscal do produto objeto da 

demanda (ID 14478087) e Extratos dos Cartões de Crédito (Ids 14478112 

a 14478127) restando na presente sede de cognição demonstrada a 

relação existente entre as partes. Além disso, foram trazidos aos autos 

trocas de e-mails entre as partes (ID 14478162 ), onde foi reportado o 

defeito na máquina na data de 17/12/2017, uma vez que a mesma foi 

comprada em 30/11/2017, ou seja menos de um mês de diferença entre a 

compra, entrega e informação da presença de defeitos no bem. Da leitura 

dos e-mails constata-se ainda que a requerida transferiu os encargos da 
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manutenção para o consumidor. Ademais, vale dizer que não há perigo da 

irreversibilidade dos efeitos da concessão da medida antecipatória. 

Quanto ao pedido de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de 

consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática 

prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a 

alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de 

acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no 

artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “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 experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. Tendo em vista os documentos que acostam os autos em tese se 

observa que a parte autora adquiriu uma máquina de sorvetes e que esta 

apresentou defeitos. Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos 

constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. 

Com essas considerações, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para 

determinar que a Requerida, no prazo de 15 dias, suspenda a cobrança 

das 05 (cinco) parcelas vincendas de cada um dos 02 cartões de créditos 

utilizados para o pagamento da máquina, sob pena de aplicação de multa 

por descumprimento da ordem judicial. DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus da prova, por atender os requisitos legais. Nos termos do atual 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

16/10/2018 às 12h30min, nos termos do artigo 334 do CPC, a ser realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 03. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

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

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027924-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALICINHA MARQUES DE MORAES PEREIRA, ITAYCILA MARQUES PEREIRA 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

etc. A parte autora narra que a primeira requerente Sra. Alcinha Marques 

é proprietária do imóvel localizado na Rua Guarantã do Norte, nº 113, 

Bairro Jardim Renascer, sendo titular da Unidade Consumidora nº 

6/771355-5 e a segunda requerente Sra. Itaycila é filha da proprietária e 

reside no referido imóvel. Explana que no ano de 2016 o Bairro Jardim 

Renascer, onde se localiza o imóvel objeto da demanda, sofreu um 

“apagão”, tendo inúmeros moradores bem como a autora ligado para a ré, 

solicitando que religassem a energia elétrica do bairro, sendo que após 

algumas horas, os funcionários da demandada se diligenciaram até a 

região para solucionar o problema em questão. Argumenta que após o 

mencionado transtorno tudo ocorria bem, até o momento em que 

inesperadamente as demandantes receberam no mês de julho/2017 uma 

fatura no valor de R$ 1.671,05 (mil seiscentos e setenta e um reais e cinco 

centavos). Sustenta que procuraram a empresa ré para saber a origem de 

tal aumento, visto que as contas de energia sempre vinham no valor 

aproximado de R$ 100,00 (cem reais), e, naquele mês o valor havia 

aumentado 16 (dezesseis) vezes. Elucida que em conversa com 

funcionário da reclamada lhe foi informado que o valor constante na fatura 

do mês de julho/2017 estava correto e que se originou do cálculo 

presumido de consumo dos meses em que o medidor de energia elétrica 

estaria danificado, além disso, que foi realizado um TOI (Termo de 

Ocorrência e Inspeção) pela concessionária de energia, no medidor da 

unidade consumidora da reclamante. Pugna pelo deferimento da 

antecipação de tutela para que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/771355-5, 

bem como retire o nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 

Com a inicial juntou documentos. É o Relatório. Decido. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por ALCINHA MARQUES 

DE MORAES PEREIRA e ITAYCILA MARQUES PEREIRA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

devidamente qualificados nos autos. Sobre o instituto da tutela antecipada, 

o art. 300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela 

antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, 

Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso 

de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de 

urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os 

caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da 

probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni 

iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou 

ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do 

processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in 

mora”) (art.300, CPC)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de energia 

elétrica. Neste ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das 

diretrizes das relações de consumo, onde: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a 

necessidade de transparência nas informações prestadas ao consumidor 

há também que destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, 

as lições do art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por 

si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 

Destaquei. Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO 

MONTANTE COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. 
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DEFERIMENTO. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se 

analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos 

no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da 

alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Estando o débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de 

energia elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos 

requisitos legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de 

abstenção do corte de energia elétrica, bem como de suspensão da 

exigibilidade do débito, tendo em vista que este está em discussão. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70059358689, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao 

magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de 

adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo 

de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados, são capazes em tese de 

embasar o convencimento da probabilidade do direito, isso porque foi 

colacionado aos autos Carta ao Cliente (ID 14963028), bem como a fatura 

objeto da demanda (ID 14693148) onde se observa que o valor cobrado 

se trata de recuperação de consumo, sendo assim referentes a débitos 

pretéritos. Em se tratando de consumo recuperado, o Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento consolidado no sentido da ilegalidade do corte 

do fornecimento em razão de faturas pretéritas decorrentes de 

recuperação de consumo, nesse sentido colho o precedente da corte: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA.REGULARIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. CONCLUSÃO DOTRIBUNAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃODO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

BASEADO EM INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOREFERENTE À RECUPERAÇÃO, 

IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOSTJ. RECURSO ESPECIAL 

A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A Corte de origem decidiu pela 

existência de fraude, que ensejoua emissão de fatura de recuperação de 

consumo com a observância doprocedimento estabelecido no artigo 72 da 

Resolução nº 456 /2000 daANEEL. Assim, para alterar a conclusão do 

Tribunal a quo seriaimprescindível adentrar a seara dos fatos, o que 

esbarra na Súmula7/STJ. Precedente. 2. Quanto à legalidade no corte do 

fornecimento de energia elétrica, esta Corte Superior de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento por dívida pretérita, a título de recuperação de 

consumo, em face daexistência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigosnão-pagos. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá 

parcial provimento. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1310295 RS 

2012/0050647-0). Destaquei. A demonstração do perigo de dano, caso 

seja tardia a entrega da prestação jurisdicional, reside na relevância do 

bem tutelado por ser um serviço indispensável, bem como a inscrição de 

seu nome nos órgão de proteção ao crédito, conforme se observa no 

extrato colacionado a exordial (ID 14962842), lhe trás empecilhos para 

dispor como bem lhe quiser de seu nome no comércio. Ademais, 

observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Quanto a de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação 

de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja 

sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for 

verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 

disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “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 experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que a requerida retire o nome 

da autora dos Órgãos de Proteção ao crédito, bem como SE ABSTENHA 

de interromper o fornecimento de energia elétrica no imóvel de Unidade 

Consumidora nº 6/771355-5, em virtude tão somente do débito discutido na 

presente demanda, até o deslinde final do feito, sob pena de aplicação de 

multa. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a 

inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos autos as 

provas que entender pertinente. . Nos termos do atual Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação para o dia 16/10/2018 às 11h00min, 

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). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027756-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE OLIVEIRA SILVA CASTRO (AUTOR(A))

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASIL-EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027756-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARILENE DE OLIVEIRA SILVA CASTRO RÉU: EMBRASIL-EMPRESA 

BRASILEIRA DISTRIBUIDORA LTDA Vistos etc. Considerando que até a 

presente data a parte requerida não foi devidamente citada, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 03/12/2018 às 09h00m, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO – SALA 01. EXPEÇA-SE a 

competente carta precatória para intimação/citação da parte requerida. No 

mais, determino o integral cumprimento da decisão anteriormente proferida 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1026401-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS (ADVOGADO(A))

KLEYVERSON ROMBALDE TOLEDO JORGE BRUNO FILHO (REQUERENTE)

KYMBERLEE SALOMAO BRUNO (REQUERENTE)

KERUB SALOMAO BRUNO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (INTERESSADO)
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Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1026401-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

KYMBERLEE SALOMAO BRUNO, KERUB SALOMAO BRUNO, 

KLEYVERSON ROMBALDE TOLEDO JORGE BRUNO FILHO INTERESSADO: 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de Alvará 

Judicial, ajuizado por KYMBERLEE SALOMÃO BRUNO, KLEYVERSON 

ROMBALDE TOLEDO JORGE BRUNO FILHO e KERUB SALOMÃO BRUNO 

visando o levantamento de quantias, junto ao banco Bradesco referentes 

a uma apólice de seguro deixada por sua mãe, esta falecida. Sem mais 

delongas, no caso em tela o pedido possui natureza tipicamente 

sucessória, de modo que a competência para seu processamento é 

exclusiva de uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. 

Nesses casos, a competência para processar e julgar é inerente as Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Sobre o assunto: “Conflito de 

Competência Pedido de alvará judicial para transferência de veículo que se 

afirma alienado pelo "de cujus" Obrigação do espólio e ser cumprida no 

Juízo sucessório Competência do suscitante”. (TJ-SP - Conflito de 

competência: SP 0202612-73.2013.8.26.0000, Relator: Marcelo Gordo, 

Orgão Julgador: Câmara Especial. Suscitante: MM Juiz de Direito 2ª Vara 

Família Sucessões de Bauru. Suscitado: MM Juiz de Direito 3ª Vara Cível 

de Bauru Interessado: Aline Meireles Marques. Comarca: Bauru Voto Nº 

4584, 11.03.2014). Destaquei. “ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO DE CUJUS PARA UM DOS HERDEIROS. 

INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO. Ausente nos 

autos prova segura a indicar inexistência de outros bens a inventariar em 

nome do de cujus, inviável deferimento de expedição de alvará para o fim 

de transferir o veículo a um único herdeiro. Necessidade de abertura de 

inventário. Apelação desprovida, de plano”. (Apelação Cível Nº 

70038763165, Sétima Câmara Cível, TJRS, Relator Jorge Luís Dall’Agnol, 

18 de março de 2011). Destaquei. Feitas essas considerações, conheço a 

incompetência deste juízo e DECLINO, ex officio, a competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

de uma das Varas Especializada em Direito de Família e Sucessões desta 

Comarca, para onde determino a remessa deste feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011075-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOEL MOREIRA (REQUERENTE)

IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO POSSUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011075-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

SEBASTIAO JOEL MOREIRA REQUERIDO: NÃO POSSUI Vistos etc. 

Recolhidas as custas, recebo o presente feito. De inicio, cumpre 

esclarecer que a parte autora nomeou os confinantes na inicial, assim, 

DETERMINO a citação/intimação pessoal dos confinantes eventualmente 

nominados para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conceda-se vista ao MP. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000683-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDER DE MORAES COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1000683-21.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

EDER DE MORAES COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte exequente ao 

ID:14126884, pugnando pelo levantamento da quantia depositada 

voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 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. 

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. Cuiabá-MT, 26 de Agosto de 2018. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1017540-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERILLIN CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

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

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017540-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MERILLIN CORDEIRO DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, em que figura como 

requerente MERILLIN CORDEIRO DA SILVA objetivando a retificação do 

registro civil, para que sejam incluídos em seu registro civil os sobrenomes 

da mãe e do padrasto, tal sejam “MARIANO, LEMES”, passando desta 

forma, a constar no registro o nome “MERILLIN MARIANO CORDEIRO 

LEMES”. Anexou os documentos ao ID: 13761833. Concedido vistas ao 

ilustre representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pugnou pelo 

deferimento do pedido constante na inicial, sendo retificado o registro de 

nascimento da requerente, fazendo constar o nome “MERILLIN MARIANO 

CORDEIRO LEMES”. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, de natureza singela, em princípio, se 

enquadrando em pretensão de natureza de jurisdição voluntária, onde as 

partes interessadas não divergem entre si, mas tão-somente não detém o 

poder ou faculdade de resolver de modo próprio a aplicação da lei ao caso 

concreto, o que reclama a intervenção do Poder Judiciário. In casu, 

conforme descrito na exordial, a parte interessada propôs a presente 

buscando incluir em seu registro de nascimento os sobrenomes da mãe e 

do padrasto em seu registro civil, mantendo o paterno. Pois bem. É cediço 

que os registros civis são disciplinados pela Lei nº 6.015, de 31 de 

dezembro de 1973, que trata do procedimento judicial para as retificações, 

restaurações e suprimentos dos assentamentos no Registro Civil, donde 

se conclui que as certidões referentes aos registros das pessoas gozam 

de presunção juris tantum de veracidade, ou seja, podem ser 

desconstituídas diante da prova cabal e irrefutável em contrário. A 

respeito do tema, eis a lição de Fabrício Zamprogna Matiello, na obra 

Código Civil Comentado, 2ª edição, Editora TR, pág.29, litteris: "As 

certidões são instrumentos hábeis a fazer prova do estado, guardando 

presunção juris tantum (relativa) de certeza, e, portanto, somente 

sucumbindo mediante prova irrefragável em contrário." Nesse contexto, 

após analisar os fatos que circundam a pretensão e as provas carreadas 

aos autos, este Juízo está convencido da procedência da ação. Ante o 

exposto, diante das provas documentais apresentadas e do parecer 

favorável do Ministério Público, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, determinando a retificação no assento da 

certidão de nascimento da requerente passando a constar o nome 

“MERILLIN MARIANO CORDEIRO LEMES”. Sem custas e despesas 

processuais por ser a autora beneficiária da justiça gratuita. Ciência ao 

Ministério Público. P.R.I. Transitada em julgado, comunique-se os órgãos 
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competentes, expedindo-se o competente Mandado de Retificação, 

arquivando-se os autos em seguida. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014306-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (ADVOGADO(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

LEONARDO DE OLIVEIRA TELES (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014306-89.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO MALTZ SCHEIR RÉU: LEONARDO DE OLIVEIRA TELES Vistos 

etc. Ao ID: 14760809 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente 

subscrito pelos patronos das partes, os quais possuem poderes para 

transigirem e fazer acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre 

as partes, com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, 

e, determino a SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da 

obrigação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, 

observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas de estilo, onde deverá aguardar o cumprimento do acordo, 

ficando isento do recolhimento de custas de desarquivamento caso haja 

necessidade de prosseguimento do feito em decorrência de 

descumprimento do acordo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001006-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

LAISLADA PORTILHO ACOSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033871-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ENIEMERSON DA SILVA JORGE (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036640-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZANDRA NOIA GOMES (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034375-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

RODRIGO COSTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003862-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034057-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

QUERINA DE ASSIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035312-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

JUSILENE FELIX TEIXEIRA (AUTOR(A))

GUILHERME LIBERATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035930-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

dayse guimarães fernandes balduino (ADVOGADO(A))

NILSON ANTONIO BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (RÉU)

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 
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parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002428-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WANDERSON DOMINGOS FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015968-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FELIPE APOITIA DA CUNHA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009800-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MATHEUS LUCAS GUSMAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000320-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

EDUARDO FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003422-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDE SOUZA FERREIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de intima 

a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, juntado 

nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001782-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA PEREIRA CLAUDINO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033727-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001102-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036648-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036656-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Outros Interessados:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027626-41.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (ADVOGADO(A))

POLLYANNA MARIA DE ALCANTARA RIBEIRO LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição 

não foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027203-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMATA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Expeça-se mandado de citação, com prazo de 15 dias, para 

cumprimento nos termos pedido na inicial, bem como o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

anotando-se, nesse mandado, que, caso a parte requerida cumpra, ficará 

isenta de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC). Conste que, nesse 

prazo, a parte requerida poderá oferecer embargos, e que, não havendo o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (art. 701, § 2º, CPC). 

Cientifique-se a parte ré de que, no prazo para embargos, reconhecendo 

o crédito da parte autora, poderá depositar em juízo 30% do valor da 

execução (valor principal + custas + honorários) e o saldo remanescente, 

dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros 

de 1% ao mês (art. 701, § 5º c/c art. 916, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

27 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027706-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK RESIDENCE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA DE ARRUDA (EXECUTADO)

WAGNER LUIS NUNES RONDON (EXECUTADO)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 dias, contado da 

citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência 

de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC). 

Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte exequente, poderá depositar em juízo 

30% do valor da execução (valor principal + custas + honorários) e o 

saldo remanescente, dividir em até 06 vezes, acrescidos de correção 

monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo 

efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, o oficial de justiça deverá 

proceder a penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto, com intimação da parte executada (art. 829, § 1º, CPC). Fixo os 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor do débito. No caso de 

integral pagamento no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade (art. 827, § 1º, CPC). Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, 

do NCPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027800-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA RITA DE CAMPOS (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027800-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GONCALINA RITA DE CAMPOS RÉU: VIVO S.A. Visto. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035982-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOTRAUMA S/C LTDA - EPP (RÉU)

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES (ADVOGADO(A))

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010396-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELA SANTOS MOREIRA (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VILMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000941-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JUNIOR DA SILVA LAVIOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017699-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CREUZA MORAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005080-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BRUM RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005285-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO ALVES PAIXAO JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005293-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WARLON FRANCISCO LEITE TORRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006090-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GLEIDE MELLO VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003260-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WESLEY DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005046-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLOS SEBASTIAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006032-68.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE MARIA LAURINDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005039-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALOISIO AMORIM DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000787-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES PEIXOTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019012-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO (ADVOGADO(A))

SANDRA LEITE DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

HELIO NISHIYAMA (ADVOGADO(A))

joão carlos polisel (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a Sra. Marciane Prevedello Curvo, Engenheira Civil e de 

Segurança do Trabalho, Perita Judicial, designou o dia 27/09/2018, às 

08:00 horas, para início dos trabalhos periciais, os quais serão realizados 

na propriedade do requerente, localizada na Avenida F, Quadra C 11 Lote 

13 Bairro Santa Teresinha na Cuiabá-MT em Cuiabá-MT, razão pela qual 

procedo à intimação das partes. Deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte interessada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003946-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARLINDO JOSE CERILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

BRUNO RODRIGUES PEREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1028103-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLINA SOLANGE DIAS (REQUERENTE)

IZAIAS FILADELFO DIAS (REQUERENTE)

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

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

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002066-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

A. S. C. D. S. (AUTOR(A))

VIVIANE COUTINHO CURVO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGER HUANTER CARINHENA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017298-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 162 de 429



intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007977-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008023-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006845-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI LUCIA MULLER (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035261-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

FABRICIO ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002911-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE RIBEIRO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001503-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

A. C. D. C. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DA CRUZ VIEIRA OAB - 021.858.451-28 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034433-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE LIMA QUINTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (REQUERIDO)

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

pedido de extinção da ação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018914-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMIDIO PEREIRA MAGALHAES (AUTOR(A))

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018546-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (DEPRECANTE)

LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORBINIANO LOPES MENEZES FILHO (DEPRECADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos o(s) comprovante(s) de pagamento da(s) 

diligência(s) do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça. Informo que a emissão da(s) 

guia(s) para pagamento da(s) diligência(s) deverá ser realizada no sítio 

eletrônico deste Tribunal, no link “Emissão de Guias Online”.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006964-90.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MIRELE DA CRUZ PONHE (AUTOR(A))

FELIPE LIMA DA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006964-90.2017.8.11.0041 Visto. Mirele da Cruz Ponhe 

qualificada nos autos, ajuizou Ação Ordinária em desfavor de Claro S/A, 

igualmente qualificada, alegando que teve o seu nome incluído nos órgãos 

de proteção ao crédito – CDL –Serasa, indevidamente, em razão de 

suposto débito de R$ 208,90, referente ao contrato n. 0000000476306183, 

apesar de não manter nenhuma relação jurídica com a ré, pelo que requer 

seja declarada a inexistência de relação jurídica, condenando a ré ao 

pagamento de indenização de R$ 17.791,10, a título de danos morais, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos que a parte autora entendeu serem necessários. Foram 

concedidos os benefícios da justiça gratuita e determinada a inversão do 

ônus da prova ( Id. 5566310). A contestação e documentos foram 

apresentados, tendo a parte ré aduzido, preliminarmente, falta de 

interesse de agir e prescrição. No mérito, afirma inexistir relação 

contratual entre as partes, pugnando pela improcedência dos pedidos e, 

em pedido alternativo seja a indenização fixada com atenção aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A parte autora, apesar de 

intimada, deixou transcorrer o prazo sem impugnar a contestação. As 

partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 

11002827), decorrendo o prazo sem manifestação, conforme certificado 

(Id. 12354651). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. A requerida aduz, preliminarmente, falta 

de interesse de agir, pela perda de objeto, em razão a satisfação integral 

da pretensão. Ocorre que o acesso à justiça é uma garantia constitucional 

prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos: “Art. 

5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” Neste norte, 

não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações 

quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida de que não 

foi apresentado alvará judicial para o pagamento. Ademais, ao Estado é 

concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu 

amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, 

vai de encontro à respeitosa Carta Magna e, tendo a parte autora a 

necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. Com relação à 

alegação de prescrição, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe que “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos 

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II 

deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 

do dano e de sua autoria. Verifica-se dos autos que a inscrição do nome 

da autora no cadastro de inadimplentes aconteceu 20.2.2013 e esta ação 

foi proposta 10.3.2017, por isso, não há que se falar em prescrição, pelo 

que rechaço a referida prejudicial de mérito. Trata-se de relação 

consumerista, por equiparação, decorrendo daí a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, incidindo, portanto, o artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual constitui exceção à regra 

prevista no artigo 373, do Novo Código de Processo Civil, com o propósito 

de facilitar ao consumidor a defesa dos seus direitos em juízo. Assim 

prevalece a favor do consumidor a presunção de veracidade e, incumbe 

ao fornecedor desfazê-la por meio de produção de prova. Cumpre 

apontar, que frente ao não reconhecimento do débito, cabe à ré 

demonstrar que os serviços foram utilizados pela autora, a fim de resolver 

a controvérsia, elidindo a sua responsabilidade, conforme dispõe o artigo 

14, § 3°, incisos I e II, do CDC. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” Cabia à parte ré trazer para aos autos cópia de suposto 

contrato firmado com a autora para que se pudesse averiguar a existência 

de negócio jurídico entre as partes e de ter ela solicitado os serviços 

supostamente prestados pela ré, o que não fez, não havendo prova, 

portanto, que a inscrição do nome da autora na Serasa tenha se originado 

de débito referente a contrato por ela firmado com a requerida, restando 

evidenciada a falha na prestação dos serviços. Não havendo provas de 

que a autora tenha contraído dívida com a requerida e, em se tratando de 

pedido de indenização decorrente de irregular inscrição no cadastro de 

inadimplentes, a jurisprudência dominante em nossos tribunais é no 

sentido de que “a exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular”. O dano 

moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, 

por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos 

tutelados constitucionalmente. No caso concreto, a situação vivenciada 

pela autora, a toda evidência, ultrapassa os meros transtornos ou 

dissabores diários, eis que o cidadão descobre que seu nome foi inserido 

nos órgãos de proteção ao crédito sem nunca ter firmado qualquer 

contrato com a requerida. Em casos como este a jurisprudência tem 

adotado o seguinte entendimento: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- ART. 14 E 29 DO CDC - DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETROS. - A teor dos art. 14 e 29, 

do CPC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores, ainda que por equiparação, por defeitos relativos à 

prestação dos serviços. - Compete ao julgador estipular equitativamente o 

quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, 

analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - A fixação dos 

honorários advocatícios deve ser conforme apreciação equitativa dos 

preceitos estabelecidos para a valoração da atuação dos patronos 

(alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC).(TJ-MG - AC: 

10433130119087001 MG , Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 12/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 25/02/2015) Nesse passo, verifica-se como razoável a 

fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização ao 

dano moral sofrido pela parte autora. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por Mirele da Cruz Ponhe em 

desfavor de Claro S/A, para declarar a inexistência do débito referente ao 

contrato n. 0000000476306183, no valor de R$ 208,90 e, por 

consequência declarar a inexistência da relação jurídica que deu ensejo 

ao referido débito. Condeno a parte ré a indenizar os danos morais 

causados ao autor, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) 

(Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c parágrafo 

único do artigo 86, do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 e maio de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030807-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 
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justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019132-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59303 Nr: 6357-95.1997.811.0041

 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: SIDNEY GASQUES BORDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENTAL CUIABANA LTDA, LUIZ VICENTE DA 

SILVA, ELVIRA ALICE DORILEO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, ANA CATIUCIA LINS DE ALMEIDA GARIGLIO - 

OAB:10126/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

RENATA LUCIANA DE MORAES - OAB:128.301/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVIO FERRAZ - OAB:4644/MT, 

OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 6357-95.1997.811.0041, 

Protocolo 59303, 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.: 825802 Nr: 31776-58.2013.811.0041

 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: LBRDSFC, DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS, 

CLAUDIA PILAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING PANTANAL, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TENILLE PEREIRA 

FONTES, para devolução dos autos nº 31776-58.2013.811.0041, Protocolo 

825802, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028155-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO (ADVOGADO(A))

MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

MILTON FERRAZ DE OLIVEIRA, em desfavor de BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, afirmando que recentemente 

teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, ante a inadimplência de débito existente junto ao Requerido, 

entretanto, assevera que que o contrato firmado com o réu foi quitado em 

2015, sendo tal dívida totalmente indevida. Diz que em decorrência da 

negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho 

patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado. Requer 

o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito. O pedido de antecipação da 

tutela de urgência merece amparo com base nos requisitos legais ínsitos 

no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código 

de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática 

narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos 

autos, principalmente por meio do documento de ID 14989151, que mostra 

a negativação do nome da parte autora nos bancos de dados do 

SPC/SERASA, bem como pelo documento de ID 14989140, onde o réu 

afirma que o autor não possui mais débitos perante ele. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório o 

perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, determinando a exclusão do nome da parte requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito no valor de R$ 954,36. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome da parte autora 

dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 
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potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 29/10/2018, às 

09h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, 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, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001182-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PEREIRA GIRARDI (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001182-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: NEIDE PEREIRA GIRARDI REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. NEIDE PEREIRA GIRARDI, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 10/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, de acordo com o que for 

apurado na perícia médica judicial, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, falta de interesse processual 

em razão do pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito 

alega a improcedência do pedido de complementação da indenização, 

discorre sobre o valor pago administrativamente, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de falta de interesse processual em razão do pagamento da cobertura em 

sede administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que o recebimento em questão não gera quitação do valor 

do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO 

DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. 

Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data do 

pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de Carência 

de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, não cabe 

falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da requerente ter 

recebido, administrativamente, valor que a seguradora recorrente 

entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear o que 

supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores recebidos 

administrativamente. (...)(TJ-BA – APL: 05028180820158050039, Relator: 

José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/03/2018) (grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a 

autora foi vítima de acidente de trânsito em 10/08/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que NEIDE PEREIRA GIRARDI apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), como consta ID 11438874 

– Pág. 7, assim faz jus ao valor remanescente de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 
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danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021763-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021763-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MARCELO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANTONIO MARCELO DOS SANTOS, qualificado 

nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a ausência de 

comprovação do pagamento do seguro obrigatório, imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, existência de regra específica sobre a matéria, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/05/2017. A perícia médica judicial realizada em ANTONIO 

MARCELO DOS SANTOS restou prejudicada tendo sido concluído pelo 

perito que faltou documentação médica. Embora a parte autora tenha 

discordado do laudo pericial realizado na audiência de conciliação, 

requerido sua desconsideração e postulado por nova prova pericial, 

entendo desnecessário, vez que quando da realização, esta concordou 

em ser submetida à avaliação médica, estando o presente feito 

devidamente instruído, motivo pelo qual não há como prosperar tal pedido. 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Antonio Marcelo dos Santos 

em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo 

Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037356-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

FABIANA SAYURI SATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037356-13.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIANA SAYURI SATO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FABIANA SAYURI SATO, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

23/10/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante à autora, e o reembolso das despesas médicas e hospitalares, 

no valor de R$ 1.035,00 (mil e trinta e cinco reais), acrescidos de juros 

legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem 

como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com 

a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de 

agir devido à ausência de regulação do requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, o ressarcimento de despesas médicas, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à ausência de 

regulação do requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 23/10/2016. A perícia médica judicial realizada em FABIANA 

SAYURI SATO restou prejudicada tendo sido concluído pelo perito que 

faltou documentação médica. Embora a parte autora tenha discordado do 

laudo pericial realizado na audiência de conciliação, requerido sua 

desconsideração e postulado por nova prova pericial, entendo 

desnecessário, vez que quando da realização, esta concordou em ser 

submetida à avaliação médica, estando o presente feito devidamente 

instruído, motivo pelo qual não há como prosperar tal pedido. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT promovida por Fabiana Sayuri Sato em desfavor da 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizados da causa, com 

fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça gratuita, ficará 

suspenso o pagamento da sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem 

prejuízo do sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco 

anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024936-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

IRONILSON FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024936-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

IRONILSON FERREIRA DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. IRONILSON FERREIRA DA CRUZ, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo, 

preliminarmente, manifestado a respeito da data em que o autor buscou 

atendimento médico, alegado necessidade de inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega da 

documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a ausência de nexo, imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 
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seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 10/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

IRONILSON FERREIRA DA CRUZ apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...)§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 10.125,00 

(dez mil cento e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), equivalente 

ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 
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procedo ao julgamento. DIEGO DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

27/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

boletim de ocorrência sem validade, bem como ausência do laudo do IML. 

No mérito alega a ausência de comprovação do pagamento do seguro 

obrigatório, imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, existência de 

regra específica sobre a matéria, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de boletim de ocorrência sem validade, bem 

como ausência do laudo do IML, estes assuntos serão analisados com o 

mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega que o boletim de 

ocorrência juntado não possui validade, argumentando que o documento 

não foi produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível 

afirmar que as lesões seriam decorrentes de acidente de trânsito. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. A parte ré alega, ainda, que o autor deve 

trazer a comprovação do pagamento do seguro obrigatório, para atestar 

se faz jus ao recebimento do benefício, entretanto sabe-se que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 

257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 

Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento 

mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) 

Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 27/03/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DIEGO DE OLIVEIRA SILVA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 
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para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003610-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONEL GOMES DO CARMO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LEONEL GOMES DO CARMO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 03/12/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, 

boletim de ocorrência sem validade, bem como ausência do laudo do IML. 

No mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, 

discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de boletim de ocorrência sem validade, bem 

como ausência do laudo do IML, estes assuntos serão analisados com o 

mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega que o boletim de 

ocorrência juntado não possui validade, argumentando que o documento 

não foi produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível 

afirmar que as lesões seriam decorrentes de acidente de trânsito. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 03/12/2016. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que LEONEL GOMES DO CARMO 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; da mão esquerda de média 
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intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 50%; e 50% de invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo: a) 50% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais); b) 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008819-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ORLANDO MARCOS RIBEIRO DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ORLANDO MARCOS RIBEIRO 

DE MAGALHÃES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 20/08/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, boletim de ocorrência sem validade, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a ausência de 

comprovação do pagamento do seguro obrigatório, imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, existência de regra específica sobre a matéria, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 
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André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de boletim de ocorrência sem validade, bem 

como ausência do laudo do IML, estes assuntos serão analisados com o 

mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega que o boletim de 

ocorrência juntado não possui validade, argumentando que o documento 

não foi produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível 

afirmar que as lesões seriam decorrentes de acidente de trânsito. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. A parte ré alega, ainda, que o autor deve 

trazer a comprovação do pagamento do seguro obrigatório, para atestar 

se faz jus ao recebimento do benefício, entretanto sabe-se que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 

257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 

Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento 

mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, 

Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) 

Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 20/08/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ORLANDO MARCOS RIBEIRO DE MAGALHÃES apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014863-42.2017.8.11.0041
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014863-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA PAULA SIQUEIRA DE ARCANJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ANA PAULA SIQUEIRA DE 

ARCANJO, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 26/10/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, boletim de ocorrência sem validade, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, existência de regra específica sobre a matéria, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de boletim de ocorrência sem validade, bem 

como ausência do laudo do IML, estes assuntos serão analisados com o 

mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega que o boletim de 

ocorrência juntado não possui validade, argumentando que o documento 

não foi produzido pela autoridade policial, por isso não seria possível 

afirmar que as lesões seriam decorrentes de acidente de trânsito. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 26/10/2016. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ANA PAULA SIQUEIRA DE 

ARCANJO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 
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atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030729-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MAIKON OZORIO BORBA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030729-90.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIKON OZORIO BORBA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MAIKON OZORIO BORBA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

28/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

MAIKON OZORIO BORBA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho direito de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 
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da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...)§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031585-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031585-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAO FRANCISCO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADÃO FRANCISCO DE SOUZA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, manifesta acerca do laudo pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 
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Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 28/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ADÃO FRANCISCO DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...)§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028318-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA FERREIRA PORTO (REQUERENTE)

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028318-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDILEUZA FERREIRA PORTO REQUERIDO: BRADESCO 

VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. Retifique-se a autuação, conforme 

solicitado pela parte ré. EDILEUZA FERREIRA RIBEIRO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 11/02/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a alteração da autuação. No mérito 

alega a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/02/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EDILEUZA FERREIRA PORTO, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 

10%; do joelho direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%, e 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do joelho direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 100% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). b) 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou 

seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013380-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA MENDES BATISTA (AUTOR(A))

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013380-40.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento 

de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Lucila Mendes Batista em desfavor de Banco BANRISUL – Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul S/A. A parte autora se manifestou no ID nº 

14144692, informando não possuir mais interesse no prosseguimento do 

presente feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 

14144692, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021811-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE MARIA FIGUEIREDO PINHEIRO (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS FIGUEIREDO PINHEIRO (AUTOR(A))

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (RÉU)

MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021811-97.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Indenizatória ajuizada por Denise Maria de Figueiredo 

Pinheiro e Luiz Carlos Figueiredo Pinheiro da Silva em desfavor de Toyota 

do Brasil Ltda. e Orion Veículos Ltda. – Me. A decisão de ID nº 11544710 

determinou a comprovação do pagamento das despesas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a parte 

autora não cumpriu com o solicitado, deixando decorrer o prazo sem o 

recolhimento dos valores. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Observa-se dos autos que embora 
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regularmente intimada, a parte autora não cumpriu a determinação de ID nº 

11544710. Sobre o tema, disciplina o art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. Portanto, levando-se em consideração a determinação e 

considerando a desídia do patrono da parte autora, que deixou de atender 

referida determinação, impossibilitando, pois, o processamento da 

presente ação, não resta alternativa a não ser a extinção do feito. Desta 

feita, em atendimento ao art. 1º, § 3º da Resolução 021/2011 do Tribunal 

Pleno INDEFIRO a petição inicial, e por consequência, com fundamento no 

art. 485, inciso I, c/c 320 e 321, parágrafo único, todos do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo, 

inclusive no distribuidor. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001471-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO RODRIGUES GOMES JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001471-98.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança ajuizada por Cirio 

José da Silva em desfavor de Otávio Rodrigues Gomes Júnior. A parte 

autora se manifestou no ID nº 13837886, informando não possuir mais 

interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a desistência 

do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora no ID nº 13837886, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 

485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1035379-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TARDIN (ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN (REQUERENTE)

José Célio Garcia (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB OAB - 384.386.821-20 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035379-83.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramentos de Honorários Advocatícios ajuizada 

por Julio Tardin em desfavor de Distribuidora Centro América Ltda. As 

partes formularam acordo conforme ID 13086367, requerendo a 

homologação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes conforme ID 13086367, via do qual 

compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios devendo cada parte arcar com os 

honorários do seu advogado constituído. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016277-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DE ARAUJO MEIRA (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016277-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Anulatória Débito c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por Espólio de Gino Rodolfo Galli representado por HILDA 

DE ARAÚJO MEIRA em desfavor de ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A As 

partes formularam acordo conforme ID 13388975, requerendo a 

homologação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes conforme ID 13388975, via do qual 

compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios devendo cada parte arcar com os 

honorários do seu advogado constituído. Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Expeça-se o 

necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035979-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO GUIMARAES RESENDE (ADVOGADO(A))

E. R. D. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035979-07.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Ato Ilícito cumulada com Danos 

Morais causados por Acidente de Trânsito ajuizada por Eloah Rodrigues 

de Gouveia representada por Ana de Campos Rodrigues em desfavor de 

Empresa de Transportes Andorinha S/A. As partes formularam acordo 

conforme ID 13184875, requerendo a homologação. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as 

partes conforme ID 13184875, via do qual compuseram para colocar fim 

ao litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios , uma vez que o acordo homologado já dispôs sobre o tema. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. Expeça-se o necessário. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002897-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

José Célio Garcia (ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB OAB - 384.386.821-20 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002897-48.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta 

por Júlio Tardim em face de Distribuição Centro América Ltda.. A decisão 

de Id nº 11939289 determinou a intimação da parte autora para se 

manifestar a respeito da existência de litispendência com relação ao 

processo nº 1035379-83.2017.8.11.0041. A parte autora se manifestou no 
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Id nº 11972190, pugnando pela extinção o feito. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Júlio Tardim em 

face de Distribuição Centro América Ltda.. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se a existência de litispendência na presente ação. A 

litispendência, perempção ou coisa julgada são pressupostos processuais 

negativos, isto é, são circunstâncias que, se verificadas dentro do 

processo, ensejam sua extinção. Dá-se a litispendência quando se repete 

ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação 

proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e 

remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). Dispõem os art. 485, V, § 

3º e 337, § 1º, 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito: (...) V – reconhecer a existência de perempção, 

litispendência ou de coisa julgada; (...) § 3º O juiz conhecerá de ofício da 

matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Art. 331. Omissis: 

(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica à outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 

3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; No caso 

em exame, ocorreu a litispendência porque os requerentes repetiram ação 

idêntica a uma já em curso, ou seja, idêntica à ação nº 

1035379-83.2017.811.0001, em tramite perante a 11ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT, que versa sobre as mesmas partes, a mesma causa de pedir e 

o mesmo pedido. Posto isto, acolho a preliminar e reconheço a 

litispendência e com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente Ação 

de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por Júlio Tardim em 

face de Distribuição Centro América Ltda.. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P.R.I.C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003286-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

AKIDES BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003723-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

KAREN AMARAL MAKRAKIS (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DIAS BORGES MILANEZ (AUTOR(A))

Thompson José de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVANIO SALOMAO PIMENTA (RÉU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004244-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024656-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CAMPELO DA PENHA (ADVOGADO(A))

ZEEM REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAQUETA CALCADOS LTDA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003964-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004199-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004203-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004238-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025458-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (RÉU)

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

ALBADILO SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que as contestações apresentadas pelas Requeridas, 

encontram-se tempestivas. Desta forma, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003923-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNIS RAPHAEL RANGEL DA SILVA (AUTOR(A))

ERI GARCIA ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004064-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002519-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON EDUARDO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006828-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DENER FABIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005688-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE PEREIRA RODRIGUES QUEIROZ (AUTOR(A))

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008451-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIVAL FERREIRA DE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007574-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Diante dos termos da ata da audiência, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte requerente para, no prazo de cinco dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007532-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO CESAR XAVIER DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008411-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JULIGREISO REIS LINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008348-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUCIANA BESSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007220-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LAIS MORGANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007246-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MAIQUE ALVES LIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007231-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO SOBRINHO QUEIROZ DE LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007887-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIS AUGUSTO DAMASCENO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007062-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007350-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO QUEIROZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007068-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007735-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDY PEREIRA TEODORO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008244-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALANNA TELES MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003702-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA ALCANTARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a parte Requerida, mesmo devidamente citada, 

deixou de manifestar no presente feito. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente para, no prazo de cinco 

dias, dar andamento ao feito, pleiteando o que entender de direito. Era o 

que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008620-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON VIEIRA LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 
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encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010077-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JORGE CAMPOS (AUTOR(A))

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008924-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDMILSON COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005934-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se intempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007308-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

U. W. G. F. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROSILENE FREITAS DA SILVA GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028240-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008824-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JOEL JACOBOSKI (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008588-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA OTHILDE BERTOL (AUTOR(A))

R. B. R. (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009899-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

JOAO THEODORO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009944-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINO MARCIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010012-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCIO COELHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008470-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DE MOURA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1021967-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

RONI SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021967-51.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RONI SILVA ALVES, em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.. Defiro o pedido de gratuidade de 

Justiça. Designo a audiência de tentativa de conciliação, para o dia 

30/11//2018, às 09:30 horas a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida via e-mail com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a audiência e sob 

a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo Civil. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Ainda intime-se o autor 

para juntar aos autos no prazo de 15 (quinze) dias o comprovante do 

requerimento realizado administrativamente, junto à seguradora. A 

presente decisão SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027744-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ONILDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1027744-51.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11145165), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031923-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

BAILONI RODRIGUES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1031923-28.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11489950), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexo ID - 

13273434, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033774-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITON ROSA ALVES (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1033774-05.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11489330), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados ID - 

13476844, devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos 

presentes autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026664-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ALCINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1026664-52.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11139800), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 

ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001227-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001227-72.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Dano Moral 

ajuizada por Alessandra Conceição da Silva em desfavor de Águas de 
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Cuiabá S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida 

restabeleça o fornecimento do serviço ao imóvel pertencente a parte 

autora, bem como efetue a instalação do medidor de consumo. Consta na 

inicial que no imóvel que a autora reside não havia cobrança de água e 

esgoto, tendo em vista a ausência de medidor e de redes de esgoto na 

localidade. Aduz que a requerida suspendeu o fornecimento dos serviços, 

informando que a autora possuía um débito no valor de R$ 2.680,70 (dois 

mil seiscentos e oitenta reais e setenta centavos). Relata que a cobrança 

do valor é indevida, uma vez que inexiste medidor de consumo na 

residência da autora, de modo que os serviços não podem ser 

suspensos. Acrescenta que tentou solucionar o impasse junto a 

requerida, todavia, a mesma tão somente sugeriu o parcelamento do 

débito, que é indevido. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Acolho a 

emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita. Sobre a tutela provisória 

de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver 

a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem 

como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa o autor que houve a suspensão do fornecimento 

dos serviços ao imóvel de sua titularidade, em razão de supostos débitos, 

o que julga ser indevido diante da ausência de medidor de consumo no 

imóvel, razão pela qual pugna pela concessão da tutela de urgência, p 

para que a requerida restabeleça o fornecimento do serviço ao imóvel 

pertencente a parte autora, bem como efetue a instalação do medidor de 

consumo. Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento 

processual, presente a probabilidade do direito, tendo em vista o extrato 

de Id nº 11446143, onde consta os supostos débitos da residência, bem 

como a alegação de ausência de medidor para justificar as cobranças 

efetuadas pela requerida. Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que o deferimento da tutela 

vindicada visa o restabelecimento do fornecimento dos serviços 

essenciais. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da 

medida. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e 

determino que a parte requerida, com relação aos débitos discutidos no 

feito no valor de R$ 2.680,70 (dois mil seiscentos e oitenta reais e setenta 

centavos), RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento dos serviços ao imóvel pertencente a parte autora, bem 

como, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a instalação de medidor de 

consumo no imóvel, sob pena de aplicação das medidas necessárias para 

a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 25/06/2018, às 12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Após, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Desde já, autorizo os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC, caso necessário, bem como autorizo a distribuição para 

cumprimento por Oficial de Justiça Plantonista. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de abril de 2018. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017079-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017079-39.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por HDI Seguros 

S/A em desfavor de Centrais Elétricas Maogrossenses S/A – Cemat. 

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

inicial, retificando o polo passivo, para constar como requerida “Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A” conforme cadastrado nos 

dados dos autos. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015164-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DAS GRACAS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015164-23.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CARLOS DAS GRAÇAS SANTOS , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação , onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da não comprovação do pedido administrativo e a sua 

recusa. O autor, devidamente intimado apresentou impugnação reiterando 

os termos da inicial . A parte requerida, pugna pela prova pericial. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 
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SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. REJEITO ausência de comprovação de entrega de 

documentação, porque estão juntados - ID. 1982666. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017693-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIELTON DOUGLAS DE CAMPOS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017693-78.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ELIELTON DOUGLAS DE CAMPOS SOUZA , em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico 

que não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. Tendo em 

vista que a parte autora foi intimada da decisão e não compareceu na 

audiência de conciliação, arbitro multa de 2% do valor da causa, em razão 

do descumprimento de ordem judicial, (art. 334, § 8º do CPC). O requerido 

apresentou contestação, onde suscitou preliminar da necessidade de 

alteração do polo passivo da ação, dos fatos narrados não decorrer 

logicamente a conclusão dos fatos,da ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, da ausência de pressuposto 

processual , menor relativamente incapaz, da carência da ação pela falta 

de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, 

fazendo menção ao principio da causalidade e a sucumbência autoral, 

ainda, e da juntada de comprovante de residência em nome do autor para 

fixação do foro, da ausência de documentos essenciais à regulação do 

sinistro. O autor, devidamente intimado apresentou impugnação reiterando 

os termos da inicial. As partes, pugnam pela prova pericial. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 
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em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. A parte autora 

suscita preliminar de inépcia da inicial, afirmando que da narração dos 

fatos não decorre conclusão lógica, como determina o artigo 295, inciso I e 

§ único, inciso II, do CPC, mormente quanto à data do acidente, que deu 

ensejo a esta ação. Os fatos que deram ensejo à propositura da ação 

foram detalhadamente expostos pelo autor, e há, sim, conclusão lógica 

decorrente da narração postulatória, o que possibilitou, inclusive o 

exercício da defesa pela requerente, havendo tão somente erro material 

quando a indicação da data do acidente, cujos detalhes pode ser 

observados no B.O. juntado aos autos. Assim, narrado o evento gerador 

da pretensão (acidente de trânsito) e formulado o pedido indenizatório com 

base na exposição plena e compreensível dos fatos, ensejando a defesa 

adequada do réu, então não há razão para se reconhecer inépcia da 

inicial, porque a procedência ou improcedência do pedido é questão de 

prova. Rejeito, pois, a preliminar de inépcia da inicial. Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in 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. § 

1 o 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 

liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. REJEITO a preliminar de 

ausência de pressuposto processual – menor relativamente incapaz, pois 

a jurisprudência majoritária tem entendido pela admissibilidade da outorga, 

pelo representante legal de procuração por instrumento particular, não 

sendo exigível o instrumento público. Nesse sentido: REGULARIDADE NA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE MENOR PÚBERE. O menor púbere 

pode outorgar procuração “ad judicia” por instrumento particular, assistido 

por sua representante legal, somente sendo exigido o instrumento público 

quando para a realização de negócios (...)” (TJRS Agravo de Instrumento 

n.ºs 70003232931 e 70003239514, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, J. 

14.11.2001). MANDATO JUDICIAL INSTRUMENTO PARTICULAR 

OUTORGADO POR MENOR PÚBERE. Não há necessidade de que o 

mandato ad judicia, outorgado por menor relativamente capaz, seja por 

instrumento público. Esta exigência, imposta no art.1289 do CC é relativa 

ao mandado ad negotia. Agravo provido (TGRS AI n.º 598581171, 21º 

Câmara Cível, Rel. Dr. Marco Aurélio Heinz, J. 17.03.99). 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL MENOR PÚBERE . Pode o menor púbere, 

assistido por seu representante legal outorgar procuração ad judicia na 

forma particular, sendo exigível a forma pública apenas quando ela for ad 

negotia. Interpretação do art. 1289 do CC. Recurso provido para dispensar 

referida formalidade (TJSP - AI 1.254.392-0/2 Rel. Claret de Almeida, 33ª 

Câm. Dir. Priv., J. em 08.06.09). Nestas condições, in casu, impõe-se 

reconhecer a validade e eficácia do instrumento particular outorgado pelo 

autor, menor, com a assistência da mãe e, por consequência, 

reconhece-se a regularidade da representação processual, declarando 

desnecessária a juntada da procuração por instrumento público. REJEITO 

a preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. Ainda, 

REJEITO ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro, 

porque estão juntados. As partes são legítimas, bem assim, verifico não 

haver irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão 

pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto 

controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000853-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN LAINO CLEIN (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000853-90.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por ALAN LAINO CLEIN , em desfavor de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da retificação 

da autuação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, ainda, e da juntada de comprovante 

de residência em nome do autor para fixação do foro, requereu que, sejam 

acolhidas as preliminares ou no mérito, seja julgada improcedente a ação. 

O autor, devidamente intimado apresentou impugnação reiterando os 

termos da inicial. A parte requerida, pugna pela prova pericial. Defiro o 

requerido e determino a retificação do polo passivo da presente ação, 

proceda Sr. Gestora a alteração no Sistema . REJEITO a preliminar de 

ausência de interesse processual sob o argumento de que não houve 

pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em 

vista que já se encontra pacificado o entendimento no qual, mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Ainda, em sede 

de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem 

julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial 

com os documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 

5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in 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. § 

1 o 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 

liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Acerca da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, REJEITO tal 

preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. As partes são legítimas, 

bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a 

serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, 

fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados 

(deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo 

de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011380-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FRANCISCO DE ASSIS ESCUDEIRO NEVES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011380-04.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9572617), requerendo 

o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos de indexados ID - 10772030, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000782-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

RODRIGO HENRIKY DE ASSIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000782-88.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por RODRIGO HENRIKY DE ASSIS OLIVEIRA , em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. O requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ausência dos requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro. O autor, devidamente intimado apresentou 

impugnação, reiterando os termos da inicial. A parte requerida, pugna pela 

prova pericial. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual 

sob o argumento de que não houve pedido administrativo antes do 
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ajuizamento da presente ação, tendo em vista que já se encontra 

pacificado o entendimento no qual, mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. A cerca da 

preliminar de alegação de ausência dos requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, no que tange à suposta falta de cobertura 

da indenização pelo fato do proprietário do veículo envolvido no acidente, 

à época do ocorrido, estar inadimplente com relação ao seguro, não 

merece prosperar, pois é pacífico o entendimento de que a ausência de 

pagamento do seguro não inviabiliza o recebimento do valor correlato por 

parte do beneficiário. Assim, neste diapasão, a suposta inadimplência não 

é óbice para o recebimento da indenização securitária, razão pela qual a 

REJEITO As partes são legítimas, bem assim, verifico não haver 

irregularidades ou outras preliminares a serem analisadas, razão pela 

qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: 

Ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). 

Extensão do dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de 

culpabilidade. Condições/porte econômico das partes. Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a produção de prova 

pericial. Nomeio o médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com 

consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e 

Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 

9747, Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, 

independentemente de compromisso (artigo 422 do Código de Processo 

Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 03/09/2018 A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001055-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

UESLEI APARECIDO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001055-67.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por UESLEI APARECIDO DE ANDRADE , em desfavor de SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. . As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados. Verifico que não ocorre a hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o 

processo. O requerido apresentou contestação onde suscitou preliminar 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da não comprovação do pedido administrativo 

e sua recusa. O autor, devidamente intimado apresentou impugnação, 

reiterando os termos da inicial. A parte requerida, pugna pela prova 

pericial. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 

entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. REJEITO ausência de comprovação de 

entrega de documentação, porque estão juntados. As partes são 

legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou outras 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos danos 

alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do dano. 

Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015063-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015063-83.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o pedido do autor - ID. 4696112 , determino que se intime a 

parte requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da 

audiência de conciliação. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os 
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autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE 

QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002551-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1002551-34.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 8011857), requerendo 

o que entender de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE 

CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024387-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYSSON ASSIS DA COSTA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024387-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por CLAYSSON ASSIS DA COSTA , em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados. Verifico que 

não ocorre a hipótese de extinção do processo ou de julgamento 

antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear o processo. O 

requerido apresentou contestação, onde suscitou preliminar da 

necessidade de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. O autor, devidamente intimado apresentou a impugnação, 

reiterando os termos da inicial. A parte requerida, pugna pela prova 

pericial. Rejeito a preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos 

consórcios, pois, a demandada é parte legítima para figurar no pólo 

passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que já se encontra pacificado o 

entendimento no qual, mesmo não requerido na via administrativa, esse 

fato não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder 

Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. As partes são legítimas, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou outras preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito e, fixo 

como ponto controvertido: Ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa). Extensão do dano. Sequela. Nexo de 

causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. Condições/porte 

econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, 

entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o médico Dr. 

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, 

n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008816-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO ROCHA GONSALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1008816-52.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 9177260), requerendo 

o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos de indexados ID - 9593157, 

devolvendo ao seu subscritor, por tratar de assunto alheio aos presentes 

autos. Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015868-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE JESUS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015868-02.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por EDVALDO DE JESUS , em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS . As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas por seus ilustres advogados. Verifico que não ocorre a 

hipótese de extinção do processo ou de julgamento antecipado da lide, 

razão pela qual passo a sanear o processo. O requerido apresentou 

contestação, onde suscitou preliminar da necessidade de alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo, da não comprovação da 

pedido administrativo e a sua recusa. As partes participaram do mutirão da 

Conciliação do DPVAT, porém restou infrutífero. O autor, devidamente 

intimado apresentou impugnação, reiterando os termos da inicial. A parte 

requerida , pugna pela prova pericial. Rejeito a preliminar de retificação do 

polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no pólo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

já se encontra pacificado o entendimento no qual, mesmo não requerido na 

via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. REJEITO ausência de 

comprovação de entrega de documentação, porque estão juntados. As 

partes são legítimas, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO 

saneado o presente feito e, fixo como ponto controvertido: Ocorrência dos 

danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa). Extensão do 

dano. Sequela. Nexo de causalidade. Culpabilidade. Grau de culpabilidade. 

Condições/porte econômico das partes. Considerando o que dispõe o art. 

370 do CPC, entendo necessária a produção de prova pericial. Nomeio o 

médico Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo. Fixo os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), devendo o requerido, depositar a totalidade dos 

honorários do perito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 

prova. (Em atenção à aplicação da Teoria da Carga Dinâmica da Produção 

Probatória, conforme recente julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 

18500/2015 – julgado em 02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, 

apresento o seguinte quesito a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. 

Perito a real existência e grau de invalidez do (a) requerente, se é 

permanente, e se foi causada por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, parágrafo 1º, I e II), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento 

integral após a entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito 

no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após a conclusão dos trabalhos periciais e, 

decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me conclusos. 

Intimem-se as partes de que foi designado DIA 03/09/2018, A PARTIR DAS 

08:00 HORAS, para REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito 

Nomeado Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 

de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012779-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHIELLY REGINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1012779-34.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por NATHIELLY REGINA DE ALMEIDA, em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Compulsando os autos, observo que 

a decisão – ID 13805939, refere-se a processo diverso, desse modo, 

REVOGO em sua totalidade, determino o regular prosseguimento do feito. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 30/11/2018, às 10:30 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

via e-mail com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer a 

audiência e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de 

Processo Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024968-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024968-44.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por Sul América 

Companhia Nacional de Seguros em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Diante da análise dos documentos anexados 

ao processo, verifica-se que não houve a comprovação do recolhimento 

das custas/taxas judiciais. Desse modo, intime-se a parte autora para 

recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judicias devidamente 

paga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1027394-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ADRIANA DEAMBROSIO SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027394-29.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Adriana 

Deambrosio Souza. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Dê-se vistas 

ao digno representante do Ministério Público. Após, voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026607-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE (ADVOGADO(A))

CLAUDIA QUINTINO FERREIRA BUENO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026607-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Claudia Quintino Ferreira Bueno de Oliveira 

em desfavor de Águas Cuiabá S/A. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos a cópia 

das faturas contestadas, bem como acostar as cópias de seus holerites 

dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que comprove sua renda 

mensal, para comprovar o estado de necessidade, sob pena de 

indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006615-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato (ADVOGADO(A))

Marcelo Turcato (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006615-53.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Danos Extrapatrimoniais ajuizada por Marcelo 

Turcato em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. A parte autora se manifestou no ID nº 12321535, informando não 

possuir mais interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a 

desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 12321535, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960691 Nr: 5130-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARIA DE JESUS, EXPEDITO TEIXEIRA DOS 

SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerida para, em cinco dias, manifestar-se sobre o 

pedido de cumprimento de sentença protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998569 Nr: 22840-73.2015.811.0041

 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: ANA CAROLINA FREITAS

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerida para, em cinco dias, manifestar-se sobre o 

pedido de cumprimento de sentença protocolado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46659 Nr: 10920-93.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO REUS BIASI, 

para devolução dos autos nº 10920-93.2001.811.0041, Protocolo 46659, 

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.: 26831 Nr: 5726-15.2001.811.0041

 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: URSULINA ROBERTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO REUS BIASI, 

para devolução dos autos nº 5726-15.2001.811.0041, Protocolo 26831, 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.: 131780 Nr: 17865-28.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMPP, PLAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTENIR LUIZ PEREIRA 

-defensor público - OAB:DEFENSOR P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTENIR LUIZ PEREIRA 

-defensor público - OAB:DEFENSOR P

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HUMBERTO MORAIS 

GOMES, para devolução dos autos nº 17865-28.2003.811.0041, Protocolo 

131780, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009826-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NET INFO TECNOLOGIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009826-34.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando que não há como se comprovar a citação por e-mail, 

indefiro o pedido de Id nº 11506814. Determino a expedição de mandado 

de citação, no endereço indicado na petição inicial, observada às 

formalidades legais. Designo nova a audiência de conciliação (art. 334, do 

Código de Processo Civil) para o dia 16/10/2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as 

partes. Aguarde-se a realização da audiência designada. No mais, 

mantenho integralmente a decisão de ID. 9013473. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016255-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS 

PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016255-17.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos 

Estaduais da Carreira dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e 

Social – SINDES em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico As partes formularam acordo conforme ID 10664385, requerendo 

a homologação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo celebrado entre as partes conforme ID 10664385, via do qual 

compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, uma vez que o acordo 

homologado já dispôs sobre o tema. Transitado em julgado, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Expeça-se o necessário. P. 

R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017055-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST 

(REQUERENTE)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNION AGRO LTDA - ME (REQUERIDO)

MARLON CRISTIANO BUSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017055-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MERCANTIL DO 

BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST REQUERIDO: MARLON 

CRISTIANO BUSS, UNION AGRO LTDA - ME Vistos. Compulsando os 

autos, constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas 

iniciais. Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no 

prazo de 15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção. 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) Cumpra-se. CUIABÁ, 27 

de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017905-65.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS CABRAL (REQUERENTE)

DANIELLE DA COSTA CACERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017905-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO DE 

ASSIS CABRAL REQUERIDO: BANCO BMG, BANCO PAN S.A., BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc... 

Objetiva o requerente a concessão de tutela de urgência para limitação 

dos débitos em sua folha de pagamento, bem como de sua conta corrente 

realizados pelas instituições financeiras demandadas para somente 30% 

de sua remuneração líquida. Do cotejo dos autos, mister se faz considerar 

que a lei que regulamenta o pedido do requerente, de limitação dos 

descontos em 30%, trata de contratos vinculados somente à folha de 

pagamento, na esteira do que dispõe o Decreto n. 6.386/08 que 

regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/90. No caso em tela, observa-se dos 

demonstrativos de folha de pagamento que, separando a margem de 15% 

às consignações atinentes aos contratos de cartão de crédito, não se 

verifica que as instituições financeiras requeridas vêm ultrapassando o 

limite legal. Outrossim, tenho que posicionamento diverso, S.M.J., vem a 

dar causa a enriquecimento indevido da parte que recebe diversos 

valores, de forma consciente e livre de qualquer coerção, perseguindo, 

empós, o amparo da justiça, para limitação dos desconto em 30%, sem 

apresentar outra forma de quitar seus débitos. Nesse sentido, o 

posicionamento firmado pela E. Corte de Justiça deste Estado: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO 

DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – 

POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE – 

LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Os descontos realizados em folha de pagamento não 

podem comprometer excessivamente os rendimentos do contratante, sob 

pena de ofender a dignidade da pessoa humana. É possível limitar os 

descontos consignados em folha de pagamento em 30% da remuneração 

líquida do servidor. Precedentes STJ. 2. É de inteira responsabilidade do 

correntista a contratação de empréstimo com débito em conta, ficando sob 

sua responsabilidade a veracidade das informações prestadas no 

momento da contratação”. (TJMT - Ap, 40082/2010, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO 

– DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da 

parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre 

as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, 

descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto 

que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o 

correntista tomou ciência dos valores das prestações . O desconto 

automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não 

caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve 

qualquer ilicitude ou irregularidade. A ausência de sucumbência na 

decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto 

questionado por falta de interesse recursal”. (Ap 127823/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) Posto 

isso, INDEFIRO o pedido formulado em tutela de urgência. No mais, é 

sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, 

incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No 

hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou por tornar a 

audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já que não se 

realiza apenas no caso de AMBAS AS PARTES, e não apenas uma delas, 

declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no prazo mínimo 

de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, 

CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, tem-se como 

consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual imperioso se 

faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada caracterizar 

ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), 

tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, inclusive 

para solução imediata das pendências verificadas na audiência. De 

conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e com 

proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato 

corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da lei, nas 

quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, 

sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, designo o dia 17 de outubro de 2018, às 14h00 

para realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às 

partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com 

poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITEM-SE os requeridos, via 

correio com aviso de recebimento, para comparecerem à audiência 

designada, fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 

334 do CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo o requerente da designação 

supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. Citem-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de agosto de 2018. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011377-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANY CAMPOS SOUZA DE CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1011377-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: CHRISTIANY CAMPOS SOUZA DE CASTRO 

Vistos etc. Ante a certidão no ID.14345220 em face de o despacho de 

ID.12372066, sem explicação do Banco, aplico-lhe a multa do artigo 77 do 

CPC, em 20% do valor da causa em favor do Estado, procedendo o Sr. 

Gestor as medidas necessárias conforme orientação da CGJ, visando o 

recebimento do crédito em comento, tendo em vista que conforme o inciso 

I - deve expor os fatos em juízo conforme a verdade, III - não praticar atos 

inúteis ou desnecessários, IV - cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e não criar embaraços, VI - não praticar inovação ilegal 

quanto ao direito litigioso. No mais, encaminhem-se cópia deste e daquele 

outro feito, à OAB para as medidas que julgar cabível ao caso. CUIABÁ, 

27 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803496 Nr: 9953-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO AUTOMÓVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HUGO AUTOMÓVEIS LTDA ME, CNPJ: 

10336542000193. 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: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos verifica-se que o 

Banco foi intimado às fls. 89 para manifestar seu interesse quanto aos 

demais veículos descritos na exordial, considerando a apreensão da 

Saveiro, Placa NJT-9136, ressaltando que seu silêncio seria considerado 

desistência quanto aos mesmos. No mais, determinou-se a tentativa de 

citação da empresa na pessoa de seu representante legal, o que não foi 

possível, conforme certidão de fls. 97.Desta feita, considerando o 

resultado da pesquisa Infojud, 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 a certificação, 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.Com efeito, ante 

a ausência de manifestação do autor quanto aos demais veículos, 

considero a desistência em relação aos outros dois bens. 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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 857287 Nr: 59525-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE DA SILVA LABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FÁBIO HENRIQUE DA SILVA LABS, Cpf: 

97531774291, brasileiro(a), solteiro(a), motorista. 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: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Ante o comportamento antijurídico do 

autor, demonstrado na inércia no cumprimento do comando judicial desde 

às fls.69, aplico-lhe a multa de 20% do valor da causa em favor do Estado 

nos moldes do artigo 77, IV do CPC.No mais, da análise dos autos, 

constata-se que o veículo foi apreendido em 25 de fevereiro de 2014, sem 

citação do devedor até o momento, aguardando a publicação do edital por 

parte do Banco.Desta feita, não obstante o teor da decisão de fls. 69/70, 

que substitui pela multa supra, em celebração ao princípio da celeridade 

processual, que não pode ficar sem a devida distribuição da justiça, por 

ato incompatível de uma das partes, proceda-se a citação editalícia do 

requerido, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 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.Tudo cumprido, proceda-se a conclusão ao gabinete para 

consolidação do bem na posse do Banco. 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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897096 Nr: 27637-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO COSTA & MOURA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CASTRO COSTA & MOURA EPP, CNPJ: 

01772597000155. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 45.829,79 (Quarenta e 

cinco mil e oitocentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em primeiro lugar, indefiro o pleito de fls. 

110 em razão de tratar-se de ação monitória.Desta feita, tratando-se de 

processo da meta que se arrasta desde 2014, tendo em vista as inúmeras 

diligências efetuadas, 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 a certificação, 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.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, 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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 855362 Nr: 57813-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 

07885257000117. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 107.040,67 (Cento e 

sete mil e quarenta reais e sessenta e sete centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da melhor análise dos autos, verifica-se 

que o endereço do sócio Dieisen fica na cidade de Primavera do Leste/MT 

e não em Cuiabá como contido no despacho de fls. 83.Desta feita, cite-se 

a parte requerida NA PESSOA DE SEU SÓCIO Dieisen Maycon Rossato, 

via carta com aviso de recebimento, a ser encaminhada ao endereço: Rua 

Buenos Aires, Nº 280, Apto 604, Bairro: Jardim das Américas, Primavera 

do Leste/MT.CASO O AR RETORNE NEGATIVO, expeça-se edital de 

citação com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 

257, inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio 

do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se a parte requerente 

para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal 

local de grande circulação - conforme disposto no parágrafo único do 

referido artigo, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 

72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a 

parte requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 

05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, 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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8351 Nr: 2215-77.1999.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FARACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ FARACO, Cpf: 02523060825, 

brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 7.265,51 (Sete mil e 

duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se 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 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação Monitória contra a 

parte Requerida, ante o inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, 

visando o recebimento do valor acima descrito.

Despacho/Decisão: Vistos.Em primeiro lugar, junte-se a petição N° 

1321544, protocolo de 01/08/2018, que encontra-se na capa dos 

autos.Ante a juntada de documentos aptos à comprovar a cessão de 

créditos, retifique-se a capa dos autos, devendo passar a constar 

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO como polo ativo desta ação.Com o 

fito de evitar nulidades futuras, procedo neste momento a anotação do 

Douto advogado WALLACE ELLER MIRANDA, no sistema Apolo.Desta 

feita, ante a alteração do polo ativo desta demanda expeça-se novo edital 

de citação.Em celebração ao princípio da celeridade processual, bem 

como a mudança de posicionamento deste juízo, proceda-se a citação 

editalícia da requerida, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, 

o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.Após a certificação, 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.Empós, intime-se o autor para 

querendo manifestar quanto as alegações da Defensoria, em 

havendo.Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao 

gabinete para demais deliberações.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, 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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239741 Nr: 3298-36.1996.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-LEASING S. A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBER JÓIAS E RELÓGIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127, VALÉRIA BAGGIO - OAB:4.676
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RIBER JÓIAS E RELÓGIOS LTDA, CNPJ: 

15360753000195. 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: A parte autora ingressou com Ação de Reintegração 

de Posse, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Da análise dos autos constata-se que até 

o momento a empresa requerida não foi citada, apesar deste feito, ter sido 

protocolado em 1996, não podendo se arrastar ad infinitum, como vem 

ocorrendo.Desta feita, tratando-se de processo da meta, visando a 

solução do litígio cuja triangulação ainda não ocorreu, 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 a certificação, 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.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792425 Nr: 46520-92.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA ME, 

ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA 

ME, CNPJ: 07181289000131 e atualmente em local incerto e não sabido 

ARI ROSA DOS SANTOS, Cpf: 26746620182, Rg: 443.497, data de 

nascimento: 06/02/1957, brasileiro(a), natural de Pato Branco-PR, 

casado(a), comerciante. 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: A parte autora ingressou com Ação de Cobrança 

visando receber o valor de R$ 91.724,08 (noventa e um mil, setecentos e 

vinte e quatro reais e oito centavos), ante a inadimplência da parte 

requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 104, ocasião em que 

confirmei o endereço da requerida Cleonice, bem como constatei que o 

requerido Ari reside no mesmo endereço (extratos em 

anexo).Vislumbra-se a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, 

que possui aplicação imediata, respeitado os atos processuais concluídos, 

na forma da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais.É sabido que a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos devem ser estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição.No hodierno Código de 

Processo Civil, o legislador optou por tornar a audiência de mediação ou 

conciliação quase obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de 

ambas as partes, e não apenas uma delas, declinarem expressamente o 

desinteresse, por escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data 

designada para o ato (art. 334, §§ 4º e 5º, CPC).Ou seja, caso ambas as 

partes assim não procedam, tem-se como consequência lógica que estas 

a desejam, motivo pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena 

de a ausência injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da 

Justiça, sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, 

obrigatória a presença do autor, inclusive para solução imediata das 

pendências verificadas na audiência.De conseguinte, devem se 

apresentar cientes dos termos do processo e com proposta de acordo, 

tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente 

verificado em audiências designadas na forma da lei, nas quais 

comparecem advogados constituídos apenas para a prática do ato, sem 

ciência do teor do processou proposta para a solução da lide.Feitas essas 

considerações, designo o dia 15 de agosto de 2018, às 14h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).Posto isso, citem-se os requeridos no 

endereço: AVENIDA HAITI, Nº 120, APTO 202, BAIRRO JARDIM DAS 

AMÉRICAS, NESTA CIDADE (PROCEDENDO SE NECESSÁRIO POR HORA 

CERTA, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO DE FLS.101), fazendo-se constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex.Com efeito, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao 

depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse.Em caso de silêncio, intime-se o requerente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a 

finalidade de cumprir a determinação acima serão inadmitidos, além do 

que, darão azo à aplicação da multa de 10% do valor da causa em favor 

do Estado, conforme disposto no artigo 77, inciso IV, § 2º do 

CPC.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, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 138342 Nr: 22799-29.2003.811.0041

 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): CESAR VALMOR DA SILVA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - OAB:10282, 

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O presente feito foi extinto às fls. 153 nos termos do art. 487, inciso III do 

CPC/2015, assim como ante a renúncia ao prazo recursal determinou-se o 

arquivamento do feito.

 Insta consignar que apesar de o incidente haver sido cumprido em março 

de 2016, o acordo foi avençado em abril do mesmo ano, posto isso, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024115-06.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERSALI & NASCIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

REGINA APARECIDA SAGOVE VERSALI (EXECUTADO)

LORI GABRIEL DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024115-06.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: VERSALI & NASCIMENTO LTDA - ME, REGINA APARECIDA 

SAGOVE VERSALI, LORI GABRIEL DO NASCIMENTO Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que as partes entabularam 

acordo, conforme termo acostado de ID 13627944, pleiteando por sua 

homologação e suspensão do feito até o cumprimento integral deste. 

Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá aos 

07/06/2023, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 15 

dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 22 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1016296-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (AUTOR(A))

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (AUTOR(A))

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI 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: 

1016296-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CAIO CESAR CESTARI 

PENASSO, CAIO CESAR CESTARI PENASSO RÉU: BANCO COOPERATIVO 

SICREDI S.A. As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo - Yasmin. 

Vistos etc... Recebo a emenda à inicial de Id: 14434722. Tratam-se os 

autos de Ação de Exibição de Documentos ajuizada por CAIO CESAR 

CESTARI PENASSO em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, na 

qual requer a autora a cópia de todos os contratos bancários de produtos 

ou serviços oferecidos à empresa nos últimos cinco anos, com seus 

respectivos extratos, ainda que subjacentes de qualquer modalidade de 

negociação ou renegociação de débitos ou venda de produtos, da conta 

bancária em nome da empresa autora com o nº da conta corrente 84294-0 

e agência 0804. Estando evidenciado o direito da autora, enquanto 

contraente, ao acesso às informações a ela relacionadas, defiro a medida 

liminar pleiteada, para que o requerido apresente os documentos 

solicitados. Assim, cite-se a parte requerida, via correio com aviso de 

recebimento, para, no prazo de 05 dias, oferecer resposta, bem como, 

intime-o para, no prazo de 05 dias, exibir em juízo os documentos 

solicitados na peça vestibular, ou opor as circunstâncias previstas no 

artigo 398, § único do CPC. Cite-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de agosto de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021739-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

MOISES BATISTA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO NASCIMENTO CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021739-76.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA DO 

NASCIMENTO CARVALHO (Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. Paulo) 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 VOLKSWAGEN AMAROK, placa: 

OAV-7200 (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 
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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 nos IDs 14520805 e 

14520798. 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 

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, 24 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008474-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008474-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA Verificado pela 

estagiária Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. 

Vistos. Citem-se as executadas, expedindo-se o mandado de citação e 

penhora, para pagarem o débito em 03 (três) dias, sob pena de não o 

fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, munido da segunda via do 

mandado, proceder de imediato a penhora de tantos bens quanto bastem 

para a garantia do juízo e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando-as, na forma prevista no artigo 829 do CPC/2015. 

Conste no mandado a possibilidade de as executadas reconhecerem a 

dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, mais custas 

judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo remanescente 

em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 916 do 

CPC/2015. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Por ora, indefiro o 

pedido de arresto. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Citem-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008363-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008363-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO 

CARLOS ARAUJO Vistos. Da análise dos autos, verifica-se na petição de 

Id 13652395 que as partes entabularam acordo, com a finalidade de 

encerrar o presente litígio. Destaco que, conforme o 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". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, fundada 

no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003860-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS IMMICH (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003860-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

S.A. RÉU: JEAN CARLOS IMMICH Verificado pela estagiária Anne M. 33024 

que as custas foram devidamente recolhidas. 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. 14703633, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Cobrança, 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. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 22 de agosto de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009642-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009642-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: PRIMUS INCORPORACAO E 

CONSTRUCAO LTDA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por BANCO 
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VOLKSWAGEN S.A em face de PRIMUS INCORPORACAO E 

CONSTRUCAO LTDA, ambos qualificados nos autos em referência, 

relatando que as partes firmaram o Contrato de Financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária dos veículos: a) "VEÍCULO MARCA VW, 

MODELO 31.330 CM, CHASSIS 9536Y8268CR260712, PLACA OAR8589, 

RENAVAM 00485478676, ANO 12/12, MOVIDO À DIESEL" e b) "VEÍCULO 

MARCA VW, MODELO 31.330 CM, CHASSIS 9536Y8261CR260714, 

PLACA OAR8579, RENAVAM 00484691210, ANO 12/12, MOVIDO À 

DIESEL" e c) "VEÍCULO MARCA VW, MODELO 31.330 CM, CHASSIS 

9536Y8264CR260240, PLACA OAR7389, RENAVAM 00485478048, ANO 

12/12, MOVIDO À DIESEL" e d) "VEÍCULO MARCA VW, MODELO 31.330 

CM, CHASSIS 9536Y8269CR260671, PLACA OAR8599, RENAVAM 

00485487268, ANO 12/12, MOVIDO À DIESEL" e e) "VEÍCULO MARCA 

VW, MODELO 31.330 CM, CHASSIS 9536Y8269CR260721, PLACA 

OAR8609, RENAVAM 00485487306, ANO 12/12, MOVIDO À DIESEL". Ante 

a constituição em mora, pleiteou o requerente pela concessão de liminar 

de busca e apreensão e, ao final, a procedência da ação, com a 

consolidação em definitivo do bem em suas mãos, além de a condenação 

do requerido em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 1.225.761,74. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

13148166, e a apreensão do bem ocorreu em 12 de julho de 2018, 

conforme se infere do auto de busca e apreensão de Id: 14148978, tendo 

o requerido sido citado no mesmo dia. No entanto, em que pese 

devidamente citado, o requerido deixou de se manifestar, conforme se 

infere da certidão de decurso de prazo de Id: 14884803. É o breve relato. 

Decido. Considerando que a matéria posta em exame dispensa a produção 

de outras provas, com amparo legal no artigo 355, incisos I e II do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Observo que o fato constitutivo 

do direito do autor encontra ressonância na documentação que 

acompanha a inicial. Deste modo, de rigor a procedência do feito. Há de se 

considerar o resultado fático da sentença em análise, quanto à 

manutenção do contrato. Inicialmente, não é extra petita a sentença que 

julga procedente o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual entre as partes. O art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69 

determina que: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde 

que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

do credor sobre o bem alienado causa o rompimento do vínculo contratual 

existente entre partes, e que o saldo da alienação do bem deverá ser 

destinado ao abatimento do montante devido, salientando que subsistindo 

o débito ou existindo crédito em favor do devedor, esse poderá ser 

cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO 

DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, como 

corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a consolidação da 

posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em face do 

inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a sentença 

que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a rescisão 

contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70071369698, 

Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto 

Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – 

NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO 

DE NORMALIDADE DO CONTRATO - MORA CONSTITUIDA - 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – 

INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM PARA EVENTUAL 

RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 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 em 

purgação da mora – 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 nos termos do art. 

3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor fiduciante e a 

ausência de abusividade contratual no período de normalidade, 

autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em favor do credor 

fiduciário e consequente rescisão contratual. Somente se apura a 

existência de saldo a favor do devedor, após a venda do bem e a 

amortização de seus débitos perante o credor, conforme dispõe o art. 2º 

do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a condenação do proprietário 

fiduciário à devolução de todas as parcelas pagas”. (Ap 68857/2014, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 14/04/2016) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO 

CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A efetivação da busca e 

apreensão acarreta, como consequência lógica, a rescisão contratual, em 

razão da consolidação da posse e do domínio em favor do credor 

fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 10/02/2017) Ante ao exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, 

JULGO PROCEDENTE esta ação de Busca e Apreensão, declarando 

rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, de forma 

definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e exclusiva do 

bem descrito na peça vestibular, valendo esta, como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do 

valor da causa devidamente atualizado. Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016888-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUIZ FIGUEIREDO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016888-91.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BENEDITO LUIZ 

FIGUEIREDO DE CAMPOS Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. 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. 14167298, 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, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Sem prejuízo, oficie-se o juízo da 4° vara especializada em 

direito bancário, visto que tramita naquela (1026522-14.2018.8.11.0041), 

uma ação cujo pleito é o mesmo contrato que deu aso a esta demanda, 

COM NOTÍCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES EM 13/07/2018. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033656-29.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELICA REGINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033656-29.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SUELICA 

REGINA DA SILVA OLIVEIRA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 

que as custas foram devidamente recolhidas. 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. 12012623, 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, haja vista a inexistência de determinação judicial 

nesse sentido. Sem prejuízo, oficie-se o juízo da 3° vara especializada em 

direito bancário, visto que tramita naquela (1016890-61.2018.8.11.0041 - 

distribuída em 18/06/2018), uma ação cujo pleito é o mesmo contrato que 

deu aso a esta demanda, informando sua extinção em face de acordo 

entre as partes noticiado em 02/03/2018. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 22 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO

AUTOS N.º 44670-37.2011.811.0041 (747420)

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial>Processo de Execução>Processo 

Cível e do Trabalho

AUTOR: Itau Unibanco S/A Banco Itaú S/A

RÉU: Maracangalha Pastelaria LTDA; Durcineia Figueiredo Bruno; Vicente 

José de Oliveira

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/01/2012

DATA DO LEILÃO: 09/10/2018 – às 13:00 horas.

O leilão será realizado na forma do novo CPC, em ato único, e nas 

condições de venda e pagamento aqui estabelecidas, sendo presencial e 

on-line simultaneamente pela Internet, sendo que o interessado em 

participar de forma eletrônica deverá se habilitar no site 

www.kleiberleiloes.com.br, com antecedência de 48 (quarenta e oito) 

horas da data do leilão, e uma vez aprovado o cadastro, receber senha 

pessoal e intransferível para acessar o sistema e oferecer lances.

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO: Escritório do Leiloeiro, sito à Av. São 

Sebastião, nº 1.447, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, CEP 78.032-160, Fone 

(65) 3027.5131.

CONDIÇÕES DE VENDA E PAGAMENTO: 1) primeiramente o bem 

penhorado será oferecido pelo valor total da avaliação. 2) em caso 

negativo de lance, logo após será oferecido pelo valor de 50% (cinquenta 

por cento) da avaliação. 3) O interessado em arrematar o bem em 

parcelas, poderá apresentar ao leiloeiro proposta de arrematação, 

pagando à vista 25% (vinte e cinco por cento), e o saldo restante de 75% 

(setenta e cinco por cento) parcelado em até no máximo 30 (trinta) meses, 

contendo as condições de pagamento do saldo e seu prazo. O 

arrematante pode pagar percentual maior que 25% e escolher o número 

de parcelas até o seu limite máximo. 4) No caso de pagamento parcelado, 

incidirá a correção monetária mensal calculada pela taxa Selic, e no caso 

de atraso, mais a multa de 10% (dez por cento). O bem ficará hipotecado 

como garantia do negócio até a sua quitação integral. 5) Em qualquer 

hipótese de parcelamento o pagamento à vista prevalece sobre o 

pagamento à prazo. 6) Comissão do Leiloeiro: 5% (cinco por cento) a ser 

pago à vista pelo arrematante, inclusive, na adjudicação. 7) Para o caso 

de remição, acordo ou outra situação onde for cabível a verba 

indenizatória ao leiloeiro, se realizada antes do leilão, a comissão será de 

2% (dois por cento) calculado sobre o valor da avaliação do bem. 8) Na 

hipótese de acordo ou remição ocorrer após a alienação, a comissão do 

leiloeiro será de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor da venda 

efetuada, na forma da Resolução nº 236/2016/CNJ. 9) O não pagamento 

pelo arrematante, do valor integral da arrematação à vista, ou no caso do 

valor da entrada do parcelamento, no prazo estabelecido no presente 

Edital, implica na aplicação de multa correspondente à 20% (vinte por 

cento) do valor do arremate, mais a comissão de 5% (cinco por cento) do 

leiloeiro, podendo o Juizo, a seu exclusivo critério, bloquear os valores via 

BACENJUD.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):

- Um lote urbano, n.º 01, Qd. 16, Loteamento Jardim Rosa Imperial, em 

Várzea Grande-MT, com as seguintes confrontações: frente com 10,80m 

para Rua Marechal Rondon, lado direito com 30,00m com Rua Cuiabá, lado 

esquerdo com 29,90m com o lote 02 e fundos com 13,50m com o lote 14. 

Matricula n.º 41.071, Livro n.º 02, 1º Serviço Notarial de Várzea 

Grande-MT, avaliado em R$ 16.305,47;

- Um lote urbano, n.º 02, Qd. 16, Loteamento Jardim Rosa Imperial, em 

Várzea Grande-MT, com as seguintes confrontações: frente com 12,00m 

para Rua Marechal Rondon, lado direito com 29,90m com lote 01, lado 

esquerdo com 29,85m com o lote 03 e fundos com 12,00m para o lote 14. 

Matricula n.º 41.072, Livro n.º 02, 1º Serviço Notarial de Várzea 

Grande-MT, avaliado em R$ 16.305,47;

- Um lote urbano, n.º 03, Qd. 16, Loteamento Jardim Rosa Imperial, em 

Várzea Grande-MT, com as seguintes confrontações: frente com 12,00m 

para Rua Marechal Rondon, lado direito com 29,85m com lote 02, lado 

esquerdo com 29,80m com o lote 04 e fundos com 12,00m para os lotes 

10 e 14. Matricula n.º 41.073, Livro n.º 02, 1º Serviço Notarial de Várzea 

Grande-MT, avaliado em R$ 16.305,47;

- Um lote urbano, n.º 04, Qd. 16, Loteamento Jardim Rosa Imperial, em 

Várzea Grande-MT, com as seguintes confrontações: frente com 12,00m 

para Rua Marechal Rondon, lado direito com 29,80m com lote 03, lado 

esquerdo com 29,75m com o lote 05 e fundos com 12,00m para o lote 10. 

Matricula n.º 41.074, Livro n.º 02, 1º Serviço Notarial de Várzea 

Grande-MT, avaliado em R$ 16.305,47.

ONUS, RESTRIÇÕES, RECURSOS OU CAUSAS PENDENTES: 

R.5/41.071-15/10/2012 – termo de penhora, extraído do Processo Código 

747420 da 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá. R.5/41.072-15/10/2012 – 

termo de penhora, extraído do Processo Código 747420 da 2ª Vara de 

Direito Bancário de Cuiabá. R.5/41.073-15/10/2012 – termo de penhora, 

extraído do Processo Código 747420 da 2ª Vara de Direito Bancário de 

Cuiabá. R.5/41.074-15/10/2012 – termo de penhora, extraído do Processo 

Código 747420 da 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 77.598,70. Valor poderá ser 

atualizado até a data do leilão.

INTIMAÇÃO: Caso o(s) executado(s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) 

não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal, e os demais credores, 

fica(m) todos intimado(s) do ato através do presente edital, publicado no 

DJe e no site do leiloeiro www.kleiberleiloes.com.br.

LEILOEIRO: ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA, Leiloeiro Rural nº 

033/2004/Famato e Leiloeiro Público Oficial nº 013/2008/Jucemat

Cuiabá/MT, 20 de Agosto de 2018

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestora Judiciária

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (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 
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repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017643-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA (ADVOGADO(A))

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GEORGE BORGES MONTEZUMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para no prazo legal comprovar a 

restituição do bem a parte requerida, sob pena de bloqueio on line do valor 

do bem conforme Tabela Fipe. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012890-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES (AUTOR(A))

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para manifestar sobre nova proposta do 

autor. Não havendo concordância, cumpra-se toda determinação do ID n. 

14443341 e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003496-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ALMIRA GALVAO DOURADO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015357-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPOS VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

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: 1020026-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DA SILVA OLIVEIRA (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021886-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCO ROMERO PEREIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016665-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando a existência de título executivo extrajudicial e 

mora da parte requerida, Converto a presente em Ação de Execução 

Forçada, proceda-se as anotações necessárias, na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor. Após, cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se 

para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o 

senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos 

bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e acessórios, bem 

como proceder a avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da 

penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por 

cento) do débito e se houver o pagamento integral no prazo de três dias, 

os honorários devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003171-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO FERNANDES ALENCASTRO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015393-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. B. PARRA EIRELI - 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006626-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012855-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032746-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES RODOVIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

IMPACTO MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013446-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANNE CRISTINE NICCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022646-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022867-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN OLIVEIRA DOS SANTOS PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002393-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA VALERIA KANSO BRANDINI (REQUERENTE)

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034812-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. DE ALMEIDA SANTOS SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MATEUS DOS ANJOS SILVA (EXECUTADO)

MEIRE DARLENE DE ALMEIDA SANTOS 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013909-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BISPO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 
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n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (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: 1003732-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (RÉU)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (RÉU)

VALDIR RUELIS (RÉU)

OBED RUELIS (RÉU)

 

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: 1005849-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027539-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EMBARGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

 

Deverá o Embargado manifestar sobre os embargos acostados aos autos, 

no prazo da lei.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008730-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDER DUARTE E SOUZA (RÉU)

MT COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJOUTERIAS LTDA - ME (RÉU)

ELCIENE RESENDE DE MIRANDA (RÉU)

DARIO FRANCISCO LANDOLFI SALINAS (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011001-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (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: 1011800-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

MULTGRAOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS 

LTDA - ME (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: 1013406-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE OLIVEIRA MARTINS (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013706-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO DA COSTA FARIA (RÉU)

R A DE FARIA E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008662-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA (ADVOGADO(A))

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

VANESSA SMAIL DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A tentativa de penhora on line já foi realizada nos autos, sem 

sucesso. Assim, intime-se o autor pra indicar outros bens passíveis de 

penhora no prazo legal e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028282-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Deverá a parte Autora manifestar acerca da Carta Precatória devolvida e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031209-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARCELINO ALBUES (RÉU)

POSTO REDSERV COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI - EPP (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023386-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios nos envelopes de correspondências 

devolvidas, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar 

nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002855-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRENE RODRIGUES VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA (EXECUTADO)

FABIO SOUSA VIANA 36995290100 (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015461-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA LEMES DO PRADO (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido no prazo legal, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1036709-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

METODIO SENDESKI (EMBARGANTE)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EMBARGANTE)

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, 

especificando provas a produzir e a finalidade. Após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020895-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO DA CUNHA CROSARA (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023341-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE LUZIA DE MAGALHAES (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020136-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI STREJEVITCH (RÉU)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023731-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO YAMAMOTO (EXECUTADO)

YAMAMOTO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

HELENA TERUKO YAMAMOTO (EXECUTADO)
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FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Expeça-se alvará em nome do credor ou seu advogado 

constituído nos autos, não podendo o valor ser levantado com conta do 

executado. Após, deverá o autor dar prosseguimento do feito. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006573-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DAKMER (EXECUTADO)

TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES (EXECUTADO)

ATACADAO DO PISO E ACABAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de 

penhora. Após, diga o credor e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023018-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA CORINA VITORIA DE ASSIS (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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022265-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO (AUTOR(A))

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre os documentos juntados aos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1038109-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

RAFAEL LUCAS ULIWIAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o documento juntado aos autos, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015397-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012086-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIZE ALVES MOREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

PAULO CESAR RAMOS FREIRE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência do credor, desconstituo a penhora 

realizada nos autos, proceda-se o levantamento da referida e de qualquer 

restrição judicial. Após, intime-se o autor para indicar bens passíveis de 

penhora no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017882-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005906-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA FERREIRA DO CARMO (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: 1016665-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027907-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSE MARIA BARCELLOS BIRKHAN (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: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 
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Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019122-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMAR DE MORAES VARELLA (RÉU)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003744-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO BARBACENA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028061-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva (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 E APRESENTAR O 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA noticiado na inicial em quinze 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023032-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VANOR BERTHO (EXECUTADO)

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

 

1 - Em face do Ofício Circular nº 004/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, ficam as partes intimadas da 

terceira temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 09/10/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 18/10/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e; 2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada 

para apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004862-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES EIRELI (EXECUTADO)

GEANE CRISTINA BARROS DOS SANTOS LOPES (EXECUTADO)

 

1 - Em face do Ofício Circular nº 004/2018, da Central de 

Apreensões/Leilões, acostado aos autos, fica a parte autora intimada da 

terceira temporada de Hasta Pública para o ano de 2018, sendo a 1ª 

praça/leilão para o dia 09/10/2018, às 14h00min, e a 2ª praça/leilão para o 

dia 18/10/2018, às 14h00min, a serem realizadas no Plenário do Fórum da 

capital e; 2 - Para a venda de bens imóveis, fica a parte autora intimada 

para apresentar certidão de ônus atualizada, caso ainda não tenha 

apresentado, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020499-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINY CARLA DIAS REZENDE - ME (EXECUTADO)

ANA MARIA DIAS REZENDE (EXECUTADO)

Rodrigo Pouso Miranda (ADVOGADO(A))

ALINY CARLA DIAS REZENDE (EXECUTADO)

 

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: 1004975-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO RAMPELOTO DE MORAES (RÉU)

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006963-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

impugnação à penhora acostada aos autos

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028038-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIMARCO NAZARE - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027917-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 
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distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028061-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ednaldo Reis de Faria Silva (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo e 

APRESENTAR O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA noticiado na 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027928-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027642-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora proceder a juntada da guia de distribuição das 

custas e taxas judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, 

bem como apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer 

meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento do 

mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027907-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYSE MARIA BARCELLOS BIRKHAN (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Matilde 

Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024787-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (RÉU)

EMILIA PERES GIROLDO (ADVOGADO(A))

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409440 Nr: 855-24.2010.811.0041

 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: ELY ROSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCO BRASILEIROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO MARCOS 

GARCIA FRANÇA, para devolução dos autos nº 855-24.2010.811.0041, 

Protocolo 409440, 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.: 795311 Nr: 1643-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá o credor apresentar 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017963-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACY BARROS DUARTE (EXECUTADO)

JULICIO VICENTE DA COSTA (EXECUTADO)

JOELCIO GARCIA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo do credor com Jacy Barros Duarte, para 

surtir seus efeitos legais devendo a executada ser excluída do polo 

passivo da ação. Proceda-se as anotações necessárias. Com relação aos 

demais executados, defiro a suspensão do feito até cumprimento do 
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acordo. Após, digam e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032864-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELARMIN MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020555-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J B DE AQUINO EIRELI - ME (RÉU)

JOADIR BENEDITO DE AQUINO (RÉU)

GONCALINA CONCEICAO MENDES DE AQUINO (RÉU)

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, 28.08.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010643-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (RÉU)

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME (RÉU)

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, 28.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006071-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL DOS SANTOS PINHO (AUTOR(A))

JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL (ADVOGADO(A))

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, 28.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009503-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JOSE JUNIOR SANTOS SILVA (REQUERIDO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem 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, 28.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018215-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LIMA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025207-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

FABIOLA BORGES DE MESQUITA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CORREA DE ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019023-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026690-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LAVRINHA LEMES (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. 
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(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, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012774-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS LOBIANCO (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. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012962-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALVA MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ZN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EMBARGADO)

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1021421-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MELO MIOTTO (ADVOGADO(A))

RILDO ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

OTICA SANTOS DUMONT LTDA - ME (EMBARGANTE)

ELISABETE APARECIDA ALVES BEZERRA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009513-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO CURVO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008469-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

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, 27.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1020716-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (REQUERENTE)

TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que o requerido depositou o 

valor devido, antes do trânsito em julgado da sentença. Assim, tenho por 

satisfeita a obrigação, não sendo devidos os encargos especificado no 

cálculo apresentado pelo autor. Faculto ao autor o levantamento do valor 

depositado nos autos, expeça-se alvará, nada mais havendo a reclamar 

nos autos. Após, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002614-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EDUARDO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito em aberto, Julgo 

por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Custas pelo autor. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 
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arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024187-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GINEZ PEREIRA GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com anuência expressa da parte 

requerida Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 

487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 18.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021287-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora ingressou com a presente 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 relação jurídica entre as partes, 

requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos ali 

acostados. A liminar foi concedida e devidamente cumprida. A requerida 

foi citada e intimada por edital não apresentando resposta, razão pela 

qual, foi-lhe decretado a revelia, com nomeação de Curadora Especial. A 

Curadora Especial aduziu que pode contestar genericamente o feito na 

falta de elementos não se aplicando o ônus da impugnação específica. 

Rogou pela improcedência da ação. O requerente apresentou sua réplica, 

na qual rebate a contestação, ratificando as teses iniciais. 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 relação jurídica entre as partes, requerendo a concessão 

de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. A 

Curadora Especial aduziu que pode contestar genericamente o feito na 

falta de elementos não se aplicando o ônus da impugnação específica. 

Rogou pela improcedência da ação. Considerando que a matéria tratada 

nos presentes é de direito e de cunho documental e este encontra 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 Código de Processo Civil. As partes firmaram o Contrato de 

financiamento ofertando a requerida em alienação fiduciária o veículo 

especificado na inicial. Compulsando os autos o Contrato firmado pelas 

partes, verifica que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, 

as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. Denota-se, que a requerida não pagou desde a parcela 

vencida, caracterizando sua total inadimplência. Assim, não há como 

desconsiderar a mora da devedora, pois o principal não está pago como 

contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar disposição 

legal. A 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. Assim, devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

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 269–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando 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. 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 e retificações de estilo. Depois de 

quinze dias do trânsito em julgado para o pagamento do débito, 

certifique-se sobre sua ocorrência. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002383-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Leonardo de Campos, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Revisional de Contrato com Nulidade de 

Cláusula Abusiva com Indenização por Danos Morais, contra Crefisa S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, alegando em síntese é aposentado 

e há cerca de 04 anos vem formalizando sistematicamente diversos 

contratos financeiros com a requerida. Sustenta que possui uma renda de 

R$ 1.198,90 (um mil, cento e noventa e oito reais e noventa centavos), e 

que, diante dos empréstimos descontados em sua aposentadoria percebe 

a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) após o abatimento de valores 

referentes a empréstimo em sua conta corrente. Enfatizou que, 

inicialmente, formalizou um contrato de empréstimo pessoal junto a parte 

requerida na data de 06/08/2013, no valor de R$ 1.275,05 (mil duzentos e 

setenta e cinco reais e cinco centavos), a serem pagos através de 10 

(dez) parcelas no valor de R$ 334,57 (trezentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e sete centavos), descontados diretamente em sua conta 

corrente. Asseverou que no dia 12/12/2013 formalizou novo contrato de 

empréstimo pessoal na data no valor de R$ 1.326,93 (mil trezentos e vinte 

e seis reais e noventa e três centavos), a serem pagos através de 10 

(dez) parcelas no valor de R$ 334,43 (trezentos e trinta e quatro reais e 

quarenta e três centavos). Destacou que novamente foi procurada pela 

requerida, para que fosse realizado renegociação dos débitos pendentes 

referentes ao contrato anterior, e que, confiante em estar celebrando 

bons negócios, aceitou as condições oferecidas pela parte requerida. 

Aduziu que, durante o período de 2013 a 2017 celebrou coma aparte 

requerida um total de 13 (treze) contratos de empréstimo pessoal, e que, 

todas as parcelas referentes ao pagamento dos contratos formalizados 

eram descontadas em conta corrente. Enfatizou a requerente que é 

semi-analfabeta e que possui avançada idade, razão pela qual, 

desconhecia sobre a ilegalidade de diversos encargos contratuais. Aduziu 

que os valores cobrados a título de juros estavam acima da normalidade. 

Questionou os juros remuneratórios do contrato na ordem de 22,00% ao 

mês, além da capitalização de juros moratórios. Destacou sobre os 

contratos bancários que não houve debate prévio das cláusulas 

contratuais, restando à parte requerente a mera alternativa de aceitar ou 

rejeitar o contrato, não podendo modificá-lo. Mais, que existe a obrigação 

da parte requerida, em decorrência do pagamento de parcelas indevidas, 

em restituir a parte requerente, em dobro os valores pagos indevidamente. 

Elucidou sobre a onerosidade excessiva do contrato e a boa-fé objetiva. 

Afirmou que ante o desrespeito e descaso da parte requerida, ficou 

evidenciado o dano moral, devendo impor-se a condenação da parte 

requerida no pagamento de indenização a parte requerente, no valor 

equivalente a 20 salários mínimos. Pugnou pela concessão da justiça 

gratuita e a inversão do ônus da prova. Juntou documentos nos ids. Num. 
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11612788 - Pág. 17/ Num. 11613445 - Pág. 4. A justiça gratuita foi 

concedida no id. Num. 11633026 - Pág. 1. O requerido apresentou 

contestação nos ids. Num. 13744501 - Pág. 1/Pág. 48, fazendo uma 

síntese da demanda. Preliminarmente, impugnou o valor da causa, 

aduzindo que o valor dado à causa deve ser reduzido, e corresponder ao 

pedido da condenação no pagamento de indenização por danos morais e 

repetição de indébito. Alegou a inépcia da inicial, pela ausência do valor 

incontroverso e planilha de cálculo conforme artigo 330, §2° do CPC; e a 

carência da ação, pela falta de interesse processual. Aduziu sobre a 

relação contratual estabelecida entre as partes, afirmando que as partes 

pactuaram 13 contratos de empréstimos, todos com descontos direto na 

conta corrente da requerente, e que os mesmos encontram-se quitados, 

sendo: 1) Contrato nº 040400045830; 2) Contrato nº 040400043063; 3) 

Contrato nº 040400043064; 4) Contrato nº 040400041043; 5) Contrato nº 

040400041048; 6) Contrato nº040400038560; 7) Contrato nº 

040400035974; 8) Contrato nº 040400041043; 9) Contrato nº 

040400031798; 10) Contrato nº 040400029191; 11) Contrato nº 

040400029189; 12) Contrato 040400020590; 13) Contrato 040400025645. 

Enfatizou que no ato da celebração a parte requerente foi devidamente 

informado quanto as condições contratuais. Elucidou sobre o dever de 

cumprimento do contrato firmado. Enfatizou a inexistência de ilegalidade e 

abusividade nos juros pactuados. Asseverou sobre a impossibilidade de 

condenação da ré à repetição do indébito, bem como, no pagamento de 

indenização por danos morais, vez que não praticou qualquer ato ilícito 

que pudesse causar danos a parte requerente. Aduziu sobre a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência 

da dos peidos contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 

13744518 - Pág. 1/ Num. 13744976 - Pág. 1. A parte requerida manifestou 

nos ids. Num. 13874704 - Pág. 1/Pág.3 pelo julgamento antecipado da lide. 

A parte requerente apresentou impugnação nos ids. Num. 14608792 - Pág. 

1/Pág. 10, ratificando os pedidos iniciais e pugnando pela procedência dos 

pedidos. Juntou documentos nos ids. Num. 14608820 - Pág. 1/Pág.3. 

Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação Revisional de Contrato com Nulidade 

de Cláusula Abusiva com Indenização por Danos Morais, contra Crefisa 

S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Aduziu que, durante os anos 

de 2013 a 2017 celebrou com a parte requerida um total de 13 (treze) 

contratos de empréstimo pessoal, e que, todas as parcelas referentes ao 

pagamento dos contratos formalizados eram descontadas em conta 

corrente. Elucidou sobre a onerosidade excessiva, pois os juros cobrados 

na ordem de 22,00% ao mês é abusivo, além da capitalização de juros 

moratórios. Requereu a revisão do contrato para que sejam readequados 

os juros remuneratórios, bem como, seja a parte requerida condenada em 

restituir a parte requerente, em dobro os valores pagos indevidamente. 

Pugnou ainda, pela condenação da parte requerida no pagamento de 

indenização por danos morais a parte requerente, no valor equivalente a 

20 salários mínimos. Requereu ainda, a concessão da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. O requerido impugnou o valor da causa, 

aduzindo que o valor dado à causa deve ser reduzido, e corresponder ao 

pedido da condenação no pagamento de indenização por danos morais e 

repetição de indébito. Alegou a inépcia da inicial, pela ausência do valor 

incontroverso e planilha de cálculo conforme artigo 330, §2° do CPC; e a 

carência da ação, pela falta de interesse processual. Aduziu sobre a 

relação contratual estabelecida entre as partes, afirmando que as partes 

pactuaram 13 contratos de empréstimos, sendo que todos com descontos 

das parcelas eram realizados direto na conta corrente da requerente, e 

que os mesmos encontram-se quitados, sendo: 1) Contrato nº 

040400045830; 2) Contrato nº 040400043063; 3) Contrato nº 

040400043064; 4) Contrato nº 040400041043; 5) Contrato nº 

040400041048; 6) Contrato nº040400038560; 7) Contrato nº 

040400035974; 8) Contrato nº 040400041043; 9) Contrato nº 

040400031798; 10) Contrato nº 040400029191; 11) Contrato nº 

040400029189; 12) Contrato 040400020590; 13) Contrato 040400025645. 

Sustentou sobre a inexistência de ilegalidade e abusividade nos juros 

pactuados. Asseverou sobre a impossibilidade de condenação da ré à 

repetição do indébito, bem como, no pagamento de indenização por danos 

morais, vez que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar 

danos a parte requerente. Questiona sobre a impossibilidade de inversão 

do ônus da prova. Rogou pela improcedência da dos peidos contidos na 

inicial. Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de 

produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de 

direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do 

ônus da prova, vez que tanto a parte requerente, quanto a parte requerida 

acostaram os contratos pactuados entre as partes, respectivamente nos 

ids. Num. 11612974 - Pág. 1/ Num. 11613410 - Pág. 3 e ids. Num. 

13744543 - Pág. 1/ Num. 13744748 - Pág. 5, estes suficientes para o 

julgamento do feito. Até porque, a matéria é de direito, não necessitando 

proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e também, todos os 

documentos necessários para julgamento desta ação, estão acostados 

nos autos. Primeiramente, passo à análise das preliminares arguidas. No 

que concerne à impugnação ao valor da causa efetuada pelo requerido, 

não merece ser acolhida, uma vez que nos casos de revisão de contrato, 

no qual a parte pretende tão somente restabelecer o equilíbrio econômico 

e financeiro, o valor da causa deve corresponder a vantagem econômica 

pretendida pela parte autora. Vejamos o entendimento acerca da matéria: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. O valor da causa 

nada mais é do que a representação do proveito econômico pretendido 

pelo demandante. Nas ações de revisão de contrato bancário, o Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o valor 

da causa deve corresponder ao proveito almejado pela parte autora com a 

revisão postulada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70068006584, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

19/01/2016).” Desta forma, entendo como devido o valor estipulado na 

inicial e rejeito a impugnação ao valor da causa. Quanto a preliminar de 

inépcia da inicial pela falta de cumprimento do 330, §2°, do CPC, não 

merece guarida, pois a parte requerente discriminou as obrigações que 

pretende questionar em sua inicial, sendo elas sobre as cláusulas 

contratuais, onde se pretende a revisão dos encargos e a devida 

restituição dos valores pagos a maior, não aplicando a regra do dispositivo 

acima, restando prejudicado. Ademais, a parte requerente especificou o 

valor incontroverso no id. 11612788/Pág.9-Pág.10. Rejeito a preliminar. 

Quanto a preliminar de carência da ação pela falta de interesse 

processual, não merece prosperar, porquanto o referido está presente na 

busca do autor em revisionar os contratos que entende estar viciados 

com abusividades. Assim, a parte requerente demonstrou a necessidade 

de um pronunciamento judicial. Quanto à matéria de fundo, cabe a este 

Juízo decidir se são ou não devidos os encargos contratados e 

combatidos na inicial. Cabe ressaltar de plano, que apesar de liquidados 

os contratos, os mesmos podem ser analisados quando existem cláusulas 

abusivas a ser declarada. Inicialmente, não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não 

autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso. Não 

há como aceitar a normalidade aplicação dos juros na taxa de 22,00% a.m, 

como aplicado nos contratos: 1) Contrato nº 040400043063; 2) Contrato 

nº 040400043064; 3) Contrato nº 040400045830; 4) Contrato nº 

040400022983; 5) Contrato nº 040400025645; 6) Contrato nº 

040400035974; 7) Contrato nº 040400029189; 8) Contrato nº 

040400041043; 9) Contrato nº 040400041048; 10) Contrato nº 

040400038560; 11) Contrato nº 040400031798, taxa de juros de 23,50% 

no 12) Contrato nº 040400029191 e taxa de juros de 14,50% no 13) 

Contrato nº040400020590. Mesmo considerando que os contratos 

firmados fazem Lei entre as partes e devem, obrigatoriamente, ser 

cumpridos, não deve prevalecer o que fora avençado, diante da 

abusividade dos juros remuneratórios estarem acima do praticado pelo 

mercado, e do art. 2035 CC, que possibilita a modificação das convenções 

entre as partes que afastam os princípios norteadores da ordem pública. É 

autorizado à revisão contratual quando há cláusulas abusivas ou 

desproporcionais, quanto aos juros cobrados, há incidência desta 

exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há muito vem 

decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta a limitação 

de juros remuneratórios, estes não podem ser aplicados abusivamente 

como demonstrado nos autos. Ora, não se pode achar dentro da 

normalidade taxa de juros de 22,00%; 23,50% e 14,50% ao mês. NO caso 

deverá incidir a taxa média de mercado para operações desta natureza 

que valiam em média no patamar de 2,50% ao mês, que corresponde a 

taxa média de mercado a esta espécie d financiamento. Com relação a 

capitalização de juros, não merece a exclusão, posto que, avençado pelas 

partes. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso 

repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), dirimiu a questão sobre o 
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assunto, colocando uma pá de cal sobre a celeuma sobre a discussão e 

diversidade de julgamentos. Ali sedimentou a matéria, tornando-a 

inquestionável: “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 nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 

2.170-01, 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 da taxa de juros superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada”. Negritei. Assim, como no contrato de 

financiamento acostado nos autos à taxa de juros é superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da 

capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua 

aplicação. Ainda, em todos os contratos houve a previsão da cobrança da 

capitalização, conforme se denota na Cláusula II.2, dos contratos 

colacionados nos ids. 11612974-Pág.1/11613410-Pág.3. Conclui assim, 

ser legal a cobrança de juros capitalizados não persistindo a pleito inicial, 

no caso deverá prevalecer o julgado do Superior Tribunal de Justiça. 

Deverá o requerido moldar os débitos provenientes dos contratos 

anunciados na inicial, como aqui dirimido e após, aquilatar o que restou 

pago. Na liquidação do julgado, em havendo saldo remanescente em favor 

da parte requerente, faculto a restituição de forma simples e atualizada. 

No que tange ao pedido de indenização, entendo indevida diante da não 

caracterização de ato ilícito. Vejam que o fato de tratar de encargos acima 

de valor de mercado, por si só, não caracteriza direito de indenização, 

quando a parte autora anuiu aos encargos. Somente é cabível a 

indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, 

o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, 

causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano 

sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). Sabemos que o princípio da 

reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa 

esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos 

pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a 

reparação civil. Portanto, não estão patente os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional de Contrato 

com Nulidade de Cláusula Abusiva com Indenização por Danos Morais e 

ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 

487-I c.c. do Código de Processo Civil, para alterar os contratos ditados na 

inicial, quais sejam, 1) Contrato nº 040400043063; 2) Contrato nº 

040400043064; 3) Contrato nº 040400045830; 4) Contrato nº 

040400022983; 5) Contrato nº 040400025645; 6) Contrato nº 

040400035974; 7) Contrato nº 040400029189; 8) Contrato nº 

040400041043; 9) Contrato nº 040400041048; 10) Contrato nº 

040400038560; 11) Contrato nº 040400031798, taxa de juros de 23,50% 

no 12) Contrato nº 040400029191 e taxa de juros de 14,50% no 13) 

Contrato nº 040400020590, para limitar os juros remuneratórios a 2,50% 

ao mês, capitalizados. Liquidados os contratos, havendo pagamento à 

maior deverá o requerido proceder a restituição de forma simples e 

atualizada pelos índices da E. CGJ/MT. Considerando que a parte 

requerente decaiu da parte menor, condeno o requerido nas custas e 

despesas processuais, como nos honorários advocatícios que fixo em 

10%(dez por cento)da causa, atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026397-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (EMBARGANTE)

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

CARLA JULIANA FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. San Remo Comercio de Roupas Ltda, Carla Juliana F. da Silva 

e Maria Julia Jacinto Silva, devidamente qualificados nos autos, 

ingressaram com a presente Ação de Embargos à Execução, em face da 

Ação de Execução autos nº 1017988-18.2017.8.11.0041, em apenso, 

movida pelo Banco Bradesco S/A. Preliminarmente, afirmaram a 

tempestividade da peça. Aduziram sobre a irregularidade da citação por 

hora certa e elucidaram que as embargantes Carla Juliana F. da Silva e 

Maria Julia Jacinto Silva se dão por citadas. Arguiram a prejudicial de 

mérito de inépcia da inicial, em face da ausência da assinatura de duas 

testemunhas no contrato. No mérito, discorreram que a 

embargada/exequente não comprovou o valor da dívida executada, 

restringindo-se a trazer aos autos meros extratos que alega serem 

demonstrativos de débitos, sem sequer haver comprovação de 

constituição da executada em mora. Enfatizaram sobre o excesso de 

execução e afirmaram ser devido a quantia de R$50.310,88 (cinquenta mil 

trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos). Requereram seja atribuído 

efeito suspensivo aos presentes embargos à execução e concedido os 

benefícios da justiça gratuita. Rogaram pelo recebimento dos presentes 

embargos com efeito suspensivo; preliminarmente, seja reconhecida a 

inexequibilidade do título pelo não preenchimento dos requisitos formais; a 

procedência dos pedidos da ação, reconhecendo o excesso da execução 

no valor de R$7.813,56 (sete mil oitocentos e treze reais e cinquenta e 

seis centavos), uma vez que o correto seria de R$50.310,88 (cinquenta 

mil trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos) e ainda, pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntaram documentos de id. 

9594285/ 9594540. Ao id. 9613275 os embargos à execução foram 

recebidos sem aplicação do efeito suspensivo. No id. 10136606 foi 

certificado que a parte autora não procedeu ao recolhimento da 

complementação das custas e taxas no valor da causa, sendo prolatada 

sentença de extinção ao id. 10137698. Os embargantes apresentam 

Embargos de Declaração ao id. 10243165, o qual foi recebido ao id. 

10256785, sem alterar a sentença prolatada. Os embargantes 

apresentaram Recurso de Apelação ao id. 10621710, resultando no 

acórdão de id. 12766914, que deu provimento ao recurso para anular a 

sentença hostilizada e determinar o prosseguimento da instrução, a partir 

da análise do pleito da gratuidade da justiça. Em resposta ao id. 13311576, 

o embargado preliminarmente, asseverou sobre a inobservância da regra 

do art. 917, 3º do CPC, em razão da ausência de cálculos que indiquem o 

excesso de execução, devendo os embargos serem liminarmente 

rejeitados. Aduziu sobre a regularidade da citação por hora certa. 

Asseverou sobre a desnecessidade de assinatura de testemunhas na 

cédula de crédito bancário. No mérito, elucidou sobre a ausência de 

irregularidade no demonstrativo de débito, sendo o título liquido, certo e 

exigível. Apresentou esclarecimentos quanto ao cálculo juntado e quanto a 

cobrança efetivada na ação de execução em apenso. Aduziu sobre os 

juros de mora; do índice utilizado para a correção monetária; e sobre a 

multa contratual. Asseverou sobre a não descaracterização da mora, por 

mera alegação de cobrança abusiva. Enfatizou sobre a inexistência de 

circunstâncias que autorizem a revisão contratual. Requereu o julgamento 

antecipado da lide e a rejeição dos embargos à execução, condenando os 

embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Ao id. 13532757, a parte embargante manifestou sobre 

impugnação aos embargos, ratificando a tese inicial. Preliminarmente, 

arguiu que o juízo da recuperação judicial da empresa San Remo Comércio 

de Roupas Ltda – ME é competente para julgamento desta demanda, 

devendo ser remetido ao juízo competente, qual seja, a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Cuiabá. Postulou pela extinção da execução ou sua 

suspensão, pela sujeição do crédito à recuperação judicial das empresas 

do Grupo San Remo. O embargado se manifestou ao id. 14812364 

informando que a recuperação judicial não representa óbice para 

prosseguimento da execução contra os avalistas e fiadores. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente Ação de Embargos à Execução, em face da Ação de 

Execução autos nº 1017988-18.2017.8.11.0041, em apenso, movida pelo 

Banco Bradesco S/A, em que a parte embargante rogou pelo recebimento 

dos presentes embargos com efeito suspensivo; preliminarmente, seja 

reconhecida a inexequibilidade do título pelo não preenchimento dos 

requisitos formais; a procedência dos pedidos da ação, reconhecendo o 

excesso da execução no valor de R$7.813,56 (sete mil oitocentos e treze 

reais e cinquenta e seis centavos), uma vez que o correto seria de 

R$50.310,88 (cinquenta mil trezentos e dez reais e oitenta e oito centavos) 

e ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por seu turno, 

o embargado preliminarmente, asseverou sobre a inobservância da regra 

do art. 917, 3º do CPC, em razão da ausência de cálculos que indiquem o 
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excesso de execução, devendo os embargos serem liminarmente 

rejeitados. Requereu o julgamento antecipado da lide e a rejeição dos 

embargos à execução, condenando os embargantes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Compulsando os autos, 

verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código 

de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial. Inicialmente, passo à análise das preliminares arguidas. Quanto a 

inépcia da inicial, não merece guarida, considerando que a lei específica 

da Cédula de Crédito Bancário nº 10.931/2004 não exige a assinatura de 

duas testemunhas para que o título seja exequível, sendo a formalidade 

prescrita na lei geral, art. 784, III, do NCPC, desnecessária para o caso em 

tela. Vejamos entendimento neste sentido do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, abaixo transcrito: “AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARTS. 28 E 29, DA 

LEI Nº 10.931/2004 – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – 

DESNECESSIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA 

PACTUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

desnecessária a exigência da assinatura de duas testemunhas na cédula 

de crédito bancário, pois, se enquadra em título executivo extrajudicial, por 

força do art. 28, da Lei nº 10.931/2004 e seus requisitos encontram-se 

taxativamente elencados no art. 29, da mesma lei. Estando os juros 

remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua 

manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é 

permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente 

pactuada. (Ap 100620/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 11/10/2017).” No que tange a alegação de ausência da 

planilha de evolução e composição da não comprovação do valor da 

dívida, entendo que não merece prevalecer, vez que pela análise da 

cédula de crédito bancário nº010285492 juntada na execução id. 8075834 

e pelos demonstrativos de id. 8075837, são suficientes para a 

demonstração da existência do débito apontado na execução em apenso, 

satisfazendo o requisito legal. Ademais, pelo demonstrativo, verifica-se 

que consta os quatro pagamentos efetuados pela parte embargante e 

anunciados na inicial. Assim, cai por terra a pretensão inicial. Não há que 

se falar em nulidade da execução, pois o título possui os requisitos legais, 

sendo apto a aparelhar o processo executivo em apenso. Rejeito as 

alegações da inicial. O questionamento sobre invalidade da citação por 

hora certa, resta prejudicado, quando as Embargantes declaram citadas. 

Ademais, os atos de citações do processo executivo, seguiu as regras 

ditadas pelo NCPC, nada havendo a ser alterado. Com relação a atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos, deixo de analisar o pedido, haja vista 

que a questão já foi dirimida ao id. 9613275. Cumpre enfatizar que não 

cabe acolher a preliminar extinção liminar dos embargos, pelo não 

cumprimento do art. 917 § 3º do NCPC, considerando que a parte 

embargante declarou na inicial ao id. 9594056 – Pág.6 e 7 o valor que 

entende correto, tendo especificado ali como chegou a tal montante. 

Assim, entendo que todos os documentos essenciais ao julgamento do 

feito, já estão nos autos e na execução em apenso, não cabendo extinguir 

os Embargos, como pretendido pelo embargado. Rejeito a preliminar. 

Ainda, com relação a alegação de Recuperação Judicial da empresa 

embargante San Remo Comércio de Roupas Ltda – ME, a questão já foi 

dirimida na execução em apenso ao id. 11909889, em que foi determinado 

o prosseguimento da ação apenas em relação aos avalistas. É pacífico o 

entendimento que o processo de recuperação judicial apenas autoriza a 

suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica, sendo possível o 

prosseguimento da ação de execução em desfavor dos devedores 

solidários. Sob qualquer ótica não se pode excluir a responsabilidade dos 

embargantes/executados avalistas do negócio jurídico firmado. Salienta-se 

que o STJ em decisão publicada em 19/09/2016, consolidou o 

entendimento acima na Súmula nº 581: “A recuperação judicial do devedor 

principal não impede prosseguimento das ações e execuções ajuizadas 

contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por 

garantia cambial, real ou fidejussória”. Assim, não há como excluir a 

responsabilidade dos avalistas, com relação ao título executado, posto 

que a garantia conferida pelos avalistas não sofre interferência com o 

advento de Plano de Recuperação Judicial, raciocínio este decorrente do 

comando inserto no § 1º, do artigo 49 da Lei nº 11.101/05. Assim, persiste 

o direito do garantidor do título executado, inexistindo óbice na busca do 

crédito pelo embargado. Desta forma, a execução deve prosseguir por 

todos os seus termos, não se podendo falar suspensão ou extinção da 

demanda. Consequentemente, indefiro o pleito de remessa para o juízo 

universal da recuperação judicial. A presente Ação de Embargos é 

oriunda da Ação de Execução nº 1017988-18.2017.8.11.0041, em apenso, 

onde ali está aparelhada pelo título executivo extrajudicial id. 8075834, 

correspondente a uma Cédula de Crédito Bancário Empréstimo. Quanto a 

questão de fundo, verifica-se que o valor cobrado na ação de execução é 

superior ao valor do título, uma vez que foram aplicados os encargos da 

inadimplência, pela mora da parte devedora. Tal fato é inconteste diante do 

demonstrativo de débito ali acostado ao id. 8075837 do feito executivo em 

apenso. Assim, inexiste qualquer abusividade ou excesso de execução a 

ser declarado, restando prejudicada a pretensão inicial. É patente, que no 

caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 

espécie de contrato. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à 

Execução e NÃO ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que 

dispõe o artigo 487-I c.c 920 II, primeira parte, do NCPC, permanecendo o 

contrato como pactuado entre as partes. Considerando que a parte 

embargante é beneficiaria da justiça gratuita isento-o no pagamento das 

custas e despesas processuais, como nos honorários advocatícios. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

extraindo-se cópias dos julgados e da certidão de trânsito em julgado, 

juntando-as na Ação de Execução, nº1017988-18.2017.8.11.0041, em 

apenso e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022970-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

JUAIL REINALDO MONTEIRO SALGADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Juail Reinaldo Monteiro Salgado, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação de Adequação de Margem 

Consignável c/c Com Pedido de Tutela Antecipada (Superendividamento do 

Servidor Público), contra Banco BMG S/A, Banco Pan S/A, Banco 

Daycoval S/A, Banco Bonsucesso S/A e Banco do Brasil. Aduziu 

preliminarmente que o intuito da ação é para readequação dos descontos 

feita em sua folha de pagamento, por infração ao limite legal, preceituado 

pelo Decreto Lei n. 8.690/2016 e Decreto/MT 691 de 12/09/2016. Requereu 

os benefícios da justiça gratuita. Afirmou que celebrou contratos de 

empréstimos com os requeridos, utilizando-se da margem consignável 

disponibilizada pela Secretária de Administração do Estado, do qual é 

servidor, com a particularidade de pagamento mediante desconto em folha 

de pagamento e desconto em conta corrente. Enfatizou que foi autorizado 

o bloqueio da margem em consignação na folha de pagamento pelos 

órgãos responsáveis (RH), acima do limite legal, o que está acarretando o 

seu endividamento. Sustentou que a somatória dos empréstimos firmados 

com os requeridos, que são descontados mensalmente em folha 

corresponde: Banco BMG Consignado R$ 890,98 (Oitocentos e noventa 

reais e noventa e oito centavos), Banco Pan S.A R$ 371,00 (Trezentos e 

setenta e um reais), Banco Bonsucesso S.A R$ 939,84 (Novecentos e 

trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), Banco Daycoval – R$ 

156,60 (Cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), Banco do 

Brasil – R$ 709,64 (Setecentos e nove reais e sessenta e quatro 

centavos), somatória de todos os empréstimos R$ 3.068,06 (Três mil, 
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sessenta e oito reais e seis centavos), equivalente a 43% da 

remuneração líquida do autor. Destacou que as Leis e os Decretos, que 

regulamentam os empréstimos consignados aos servidores públicos, por 

regra geral, estipulam que a soma das contribuições facultativas não pode 

exceder 30% do salário líquido. Enfatizou seu direito, asseverando sobre 

a limitação de 30% do desconto no salário para pagamento de 

empréstimos tanto em folha de pagamento como em conta corrente. 

Pretende a inversão do ônus da prova. Requereu que seja concedida a 

antecipação da tutela de urgência para limitar os descontos em 30% da 

remuneração líquida em folha, e que os descontos em conta corrente 

sejam suspensos até o deslinde da demanda, e que a parte requerida se 

abstenha de incluir o nome da parte requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito. Pugnou pela expedição de ofício ao órgão empregador 

(Secretaria de Estado de Gestão – SGES), para suspender os descontos 

das parcelas face à autorização do depósito judicial das parcelas 

readequadas a margem permitida de 30% do salário líquido. Rogou pela 

procedência da ação, com a confirmação da liminar, mantendo as parcelas 

nos valores apresentados dentro da margem de 30% consignável legal, 

sobre o salário liquido. Ainda, seja estendido o prazo e parcelas referente 

ao saldo remanescente (dos valores que não estão sendo recolhidos, 

face a diminuição da parcela), iniciando o pagamento destes valores a 

partir da ultima parcela contratada no valor hora apresentado em quantas 

bastarem para a quitação do débito. Requer a inversão do ônus da prova 

e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos nos 

ids. 9159768/ 9159800. Não foi concedida a Justiça Gratuita, entretanto, 

em Agravo de Instrumento ao id. 9454540, resultou a decisão de id. 

9596314, onde concedeu os benefícios da assistência judiciária à parte 

autora. A tutela antecipada foi indeferida, nos termos da decisão de id. 

9608591. O Banco BMG S/A apresentou contestação no id. 10158561. 

Arguiu a sua ilegitimidade passiva, afirmando que o réu não participou em 

qualquer dos fatos mencionados inexistindo relação jurídica entre as 

partes. Impugnou o valor da causa, por não corresponde ao valor 

econômico da demanda. Fez uma síntese dos fatos. Aduziu que que o 

Contrato objeto da ação pertence ao Banco Itau BMG Consignado. Pugnou 

pelo acolhimento da referida preliminar bem como a condenação da parte 

requerente em honorários advocatícios. Juntou documentos de id. 

10158559/ 10158569. O Banco Bonsucesso S/A, apresentou contestação 

ao id. 10420105. Preliminarmente arguiu a sua ilegitimidade passiva, 

sustentando que quem deveria figurar no polo passivo do feito é o Órgão 

Consignante da parte requerente. Arguiu ainda em sede de preliminar a 

inépcia da inicial em razão de carência do direito de ação, tendo em vista 

que a Instituição Financeira não descumpriu com as normas contratuais. 

Fez uma síntese dos fatos. No mérito, apresentou a realidade dos fatos. 

Destacou sobre a validade do contrato firmado entre as partes e enfatizou 

sobre a ausência de cláusulas abusivas no mesmo. Asseverou sobre a 

estrita observância ao CDC e sustentou sobre a impossibilidade da 

inversão do ônus da prova. Enfatizou a inexistência de ato ilícito e 

ausência de nexo causal, bem como a inexistência de qualquer dano moral 

a ser indenizado. Asseverou sobre o principio da Pacta Sunt Servanda e 

sobre a inexistência de qualquer dano moral. Sustentou a legalidade e 

constitucionalidade dos juros cobrados no contrato, bem como, da 

legalidade da aplicação dos juros sobre o débito “sub judice”. Destacou a 

inaplicabilidade do limite constitucional de juros. Sustentou a litigância de 

má-fé da parte requerente, pois utiliza-se da presente ação para 

conseguir objetivo ilegal. Pugnou pelo acolhimento das preliminares e não 

sendo este o entendimento do juízo que seja julgada improcedente os 

pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos ids. 10420106/ 

10420231. O requerido Banco Daycoval S/A apresentou contestação ao 

id. 10530641, fazendo um breve relato dos fatos. Preliminarmente, arguiu a 

carência da ação pela falta de interesse processual do autor pela 

ratificação tácita do negócio jurídico. No mérito, fez esclarecimentos sobre 

o contrato e afirmou que o Órgão fiscalizador autorizou a margem 

consignável, respeitando o limite legal. Asseverou sobre a celebração dos 

contratos. Discorreu sobre o não cabimento da revisão contratual. 

Enfatizou a impossibilidade da redução das parcelas. Rebateu a questão 

da consignação de valores que o autor entende devido e a repetição do 

indébito. Da inexistência de danos morais. Refutou o pedido de inversão 

do ônus da prova. Requer a condenação do autor em litigância de má-fé. 

Rogou pela extinção do feito sem julgamento do mérito ante a falta de 

interesse processual e se não for este o entendimento do juízo, roga pela 

improcedência da ação devendo o requerente ser condenado por litigância 

de má-fé e arcar com os ônus sucumbenciais. Juntou documentos de id. 

10530750/ 10530773. Ao id. 12343154 foi certificado que o requerido 

Banco do Brasil S/A apesar de citado, não apresentou resposta à 

presente ação. A parte requerente apresentou réplica à contestação do 

Banco BMG S/A ao id. 14061936; réplica à contestação do Banco 

Bonsucesso S/A ao id. 14061955; réplica à contestação do Banco 

Daycoval S/A ao id. 14061967, refutando as preliminares arguidas e 

pugnado pela procedência dos pedidos contidos na inicial. O requerido 

Banco Pan S/A apresentou contestação ao id. 14110730, afirmando a 

tempestividade da peça. Fez uma breve síntese da demanda. Impugnou a 

justiça gratuita concedida à parte autora. Traçou a realidade dos fatos. 

Aduziu que todos os descontos realizados pelo Banco Pan encontram-se 

dentro do limite regulamentado pela lei n. 10.820/03, que dispõe sobre a 

autorização para desconto de prestações em folha de pagamento e que 

não houve qualquer irregularidade na ação do requerido. Refutou o pleito 

de inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da demanda. 

Juntou documentos de id. 14110744/ 14110760. O requerido Banco do 

Brasil manifestou ao id. 14342804, aduzindo sobre os efeitos da revelia. 

Asseverou sobre a intervenção do revel no processo. Fez uma síntese 

dos fatos. Preliminarmente, elucidou sobre os impeditivos da antecipação 

da tutela. Impugnou a justiça gratuita do autor. Arguiu a falta de interesse 

de agir do autor. Discorreu sobre a limitação pretendida pela parte autora e 

da necessidade de existência de saldo positivo em conta bancária e da 

apresentação do holerite para o cálculo da prestação. No mérito, 

asseverou sobre a realidade fática e sobre os empréstimos contratados. 

Apresentou um cálculo da margem consignável. Enfatizou acerca da 

inexistência dos pressupostos necessários para a responsabilização civil 

do Banco do Brasil. Discorreu sobre a não configuração do 

superendividamento. Sustentou a inaplicabilidade da Lei nº8.078/90 e da 

Teoria objetiva do negócio jurídico para limitação dos descontos. Aduziu 

sobre a impossibilidade de limitação sobre o Imposto de Renda e 13º 

Salário. Da necessidade de expedição de ofício ao Órgão Pagador para 

não averbar nenhum empréstimo consignado novo e da subsistência da 

dívida remanescente. Elucidou sobre os valores destinados ao pagamento 

de cartão de crédito. Da legislação aplicável à espécie. Refutou o pleito de 

inversão do ônus da prova. Requer o acolhimento da preliminar de 

ausência de interesse de agir; impugnou a justiça gratuita ao autor. Rogou 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos de id. 

14342827/ 14342986. A parte requerente apresentou réplica à 

contestação do Banco Pan S/A ao id. 14469605, ratificando os termos da 

inicial. Ao id. 14469630 a parte autora requereu a aplicação dos efeitos da 

revelia para o Banco do Brasil S/A. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

de Adequação de Margem Consignável c/c Com Pedido de Tutela 

Antecipada (Superendividamento do Servidor Público), contra Banco BMG 

S/A, Banco Pan S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Bonsucesso S/A e 

Banco do Brasil, em que o autor rogou pela procedência da ação, com a 

confirmação da liminar, mantendo as parcelas nos valores apresentados 

dentro da margem de 30% consignável legal, sobre o salário líquido. Ainda, 

seja estendido o prazo e parcelas referente ao saldo remanescente dos 

valores que não estão sendo recolhidos, requer o pagamento destes 

valores a partir da última parcela contratada no valor apresentado em 

quantas bastarem para a quitação do débito. Por seu turno, os requeridos, 

com exceção do Banco do Brasil, apresentaram contestação, arguindo 

preliminares e rogando pela improcedência da ação, em razão da 

legalidade dos descontos. Compulsando os autos, denota-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de 

Processo Civil. Decreto a revelia do Banco do Brasil S/A, em face da 

contestação intempestiva, mas não aplicando seus efeitos absolutos, por 

tratar de matéria de direito e na forma do artigo 345 – I do CPC. Passo a 

análise das preliminares arguidas. Quanto a preliminar arguida pelo Banco 

BMG S/A em relação à ilegitimidade passiva, vejamos. O Banco BMG S/A 

alega que o contrato objeto da presente ação pertence ao Banco Itaú BMG 

Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente 

do Banco BMG, e que não participou do negócio jurídico entabulado entre 

as partes, não possuindo correlação com os fatos narrados na inicial, 

pois, por se tratar de contratação sob a responsabilidade do Itaú BMG 

Consignado, inexiste vínculo contratual com o Banco S/A. Em que pese os 

argumentos trazidos pela parte requerida Banco BMG S/A, tal não merece 

prosperar, isto porque, verifica-se na Ficha Financeira (id. 9159776), 
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documento este acostada pela parte requerente, que alguns dos 

descontos questionados na inicial, estão em nome do Banco BMG. 

Portanto a parte requerida não logrou êxito em comprovar suas alegações 

conforme preceitua o art. 373, II do CPC, não havendo fundamento em 

falar que o empréstimo foi realizado pelo Conglomerado Banco Itáu BMG 

Consignado. Ademais, ainda que o Banco Itaú BMG Consignados S/A se 

trate de pessoa jurídica distinta da parte requerente, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva deste já que as duas empresas estão interligadas 

pela mesma cadeia de serviço prestado e parte de suas atividades 

confundem-se aos olhos do consumidor. Assim, não há que se falar em 

ilegitimidade passiva, neste sentido o entendimento dos nossos Tribunais: 

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCO BMG S/A. BANCO 

ITÁU BMG CONSIGNADO S/A. TUAÇÃO CONJUNTA NO 

MERCADO.LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BMG S/A.VERIFICAÇÃO. 

APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL. CASO CONCRETO. NÃO 

OCORRÊNCIA. PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE.REPETIÇÃO 

EM DOBRO DO INDÉBITO. ANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEGAÇÃO 

EM CONTRARRAZÕES.REJEIÇÃO.1. O Banco BMG S/A tem legitimidade 

para figurar no polo passivo de demanda em que se discuta contrato de 

empréstimo firmado com o Banco Itaú BMG 2Consignado S/A, por força da 

teoria da aparência, dada a atuação conjunta das instituições financeiras 

no mercado, de forma a induzir dúvida fundada no consumidor acerca de 

quem lhe concedeu o empréstimo.2. A falha na prestação do serviço 

bancário, por si só, não é suficiente para condenar a instituição financeira 

ao pagamento de indenização por danos morais, quando, da análise do 

caso concreto, não resultar evidenciado abalo moral ao consumidor.3. 

Comprovada a cobrança de prestações de empréstimo efetivamente 

contratado, porém sem prova da se a repetição em dobro dos valores 

exigidos.4. A condenação por litigância de má-fé exige prova acerca do 

dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé.5. Apelação 

cível conhecida e parcialmente provida." (grifei) (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 

1635980-5 - Curitiba - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - J. 

28.06.2017). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo 

Banco BMG S/A. Da mesma forma não acolho a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pelo Banco Bonsucesso S/A, pois a sua tese de que, 

quem deveria figurar no polo passivo do feito seria o Órgão Consignante, 

não merece prosperar, tendo em vista que o contrato de empréstimo 

consignado foi firmado entre o Banco Bonsucesso e a parte requerente, 

estabelecendo-se, assim, a relação jurídica entre as partes. Portanto, é a 

Instituição Financeira parte legítima para figurar no polo passivo da 

demanda. Rejeito a referida preliminar. Em relação a preliminar de inépcia 

da inicial em razão de carência do direito de ação, ante a falta de interesse 

de agir, também, encontra-se sem qualquer fundamento. O interesse 

processual ou interesse de agir, em suma, exige a conjugação do binômio 

necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre 

indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito. 

(Curso de direito Processual Civil, volume I, Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e do Processo de Conhecimento, Humberto Theodoro 

Júnior, Ed. Forense, 50ª edição, páginas 62/64). Na espécie, se a parte 

autora sustenta que ultrapassou a limitação de 30% da margem 

consignável de sua folha de pagamento e descontos ilegais, patente o seu 

interesse de agir (processual). Assim, a parte autora demonstrou a 

necessidade de um pronunciamento judicial. Trata-se de pedido totalmente 

possível de se buscar por meio do Poder Judiciário, não sendo vedado em 

Lei. A parte requerente, como já enfatizado anteriormente, demonstrou a 

necessidade de pronunciamento judicial, pois busca assegurar um direito 

que entende devido. Nada impede que a parte requerente busque do 

Poder Judiciário um pronunciamento do direito que alega possuir. Não há 

necessidade de se comprovar que houve pedido administrativo para fazer 

jus nesta demanda. Assim, rejeito as preliminares arguidas. Quanto ao 

pedido de revogação da assistência justiça gratuita, não merece guarida, 

pois a parte requerente demonstrou sua hipossuficiência nos documentos 

acostados aos autos para ser beneficiária da justiça gratuita. Rejeito o 

pleito. Em relação a impugnação ao valor da causa, entendo que não 

merece guarida, haja vista que os requeridos não apresentaram 

argumentos capazes de alterar o valor da inicial, não tendo ao menos 

informado o valor que entendem como devido, apenas argumentando que 

o valor é exorbitante. Assim, deverá prevalecer o valor dado à causa. 

Rejeito a impugnação. Pela análise da inicial percebe-se que a parte 

requerente pretende com a presente ação apenas a adequação dos 

contratos que estão sendo descontados em sua folha de pagamento com 

a limitação do máximo legal de 30% da remuneração, referente às 

parcelas descritas na inicial. Referida limitação de 30% dos descontos em 

folha de pagamento tem o fim de se evitar a privação dos recursos 

indispensáveis a sobrevivência do trabalhador e da sua família, com base 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e, ainda, visa 

um meio de facilitar o pagamento da dívida. Previamente, conforme já se 

posicionou os Tribunais Superiores (REsp 1.186.965/RS, Rel. Min. 

MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011), a limitação dos descontos em 30% 

está relacionada aos contratos consignados em folha de pagamento, não 

abrangendo outros empréstimos debitados em conta corrente ou outras 

contas que estão em débito automático ou mesmo aquelas que são 

debitadas em conta corrente, como exemplo cartão de crédito. Podemos 

perceber que nos proventos da parte requerente, que os descontos em 

folha de pagamento, são superiores ao patamar de 30% do salário da 

parte autora. De outra banda, os requeridos não apresentaram nenhuma 

comprovação do Órgão Empregador para autorizar a realizações de 

contratos sem observar à margem contratada e o ônus seriam deles. 

Portanto, os empréstimos consignáveis e cartão em folha de pagamento, 

devem obrigatoriamente respeitar o limite de 30%, que não foi observado 

no caso em tela. No caso deverão as partes requeridas moldar o limite de 

30%, observando cada contrato, aumentando-se a quantidade de parcela 

ou outro meio que não comprometa o salário mensal da parte requerente. 

Cumpre enfatizar que todos os contratos aqui juntados referem-se aos 

descontos em folha de pagamento. Não há como conceder a extensão da 

tutela ao pedido de “iniciar o pagamento destes valores a partir da última 

parcela contratada no valor hora apresentado em quantas bastarem para 

a quitação do débito, sendo o presente valor sem acréscimo de juros, uma 

vez que a culpa foi da Ré no ato da contratação”. Pois caberá o saldo 

remanescente de cada parcela, os requeridos cobrarem como entender 

de direito, só não podendo ser descontados em folha de pagamento. 

Assim, concedo a tutela para que o Órgão Empregador proceda-se a 

limitação dos descontos em folha de pagamento o percentual de 30%, 

observando os descontos obrigatórios, observando o percentual de cada 

empréstimo. Quanto ao saldo remanescente deverão os requeridos 

buscarem outra forma de recebimento. Quanto à litigância de má-fé, esta 

não se configurou nos termos estritos do art. 80 do Código de Processo 

Civil, tão pouco a aplicação da penalidade contida no artigo 81 do mesmo 

diploma legal. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos 

autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Adequação de 

Margem Consignável c/c Com Pedido de Tutela Antecipada 

(Superendividamento do Servidor Público) e ACOLHO em parte o pedido 

inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, 

determinando a redução dos empréstimos e cartões descontados em folha 

de pagamento, referente aos descontos dos contratos firmados com os 

requeridos no percentual de 30% da remuneração da parte requerente. 

Oficie-se ao Órgão Empregador que deverá observar o percentual de 

cada Instituição. Expeça-se o necessário. Considerando que a parte 

autora é beneficiária da Justiça Gratuita, condeno os requeridos ao 

pagamento das custas, despesas processuais fixando 50%(cinquenta por 

centos) de forma solidária e cada qual pagará os honorários de seu 

advogado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18
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Vistos, etc. Antonio Paulo da Cunha Neto, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela, contra Banco Itaucard S/A, alegou em síntese que 

em 07 de abril de 2017 foi surpreendido ao receber em sua residência uma 

proposta de quitação de débito no valor de R$34.255,11 (trinta e quatro 

mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), emitido pelo 
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banco réu, que seria reduzido para R$28.246,77 (vinte e oito mil, duzentos 

e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), caso o requerente 

realizasse o pagamento imediato. Aduziu que ainda constava na proposta, 

a oferta do pagamento em parcelas, qual seja, 48 (quarenta e oito) 

parcelas no valor de R$1.042,01 (mil, quarenta e dois reais e um centavo), 

que resultaria no valor de R$ 50.016,48 (cinquenta mil, dezesseis reais e 

quarenta e oito centavos). Asseverou que recebeu uma nova carta, 

datada de 26/05/2017, desta vez com aviso de registro no Cartório do 6º 

Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do 

Distrito Federal, informando acerca da inclusão de seu nome no cadastro 

de inadimplentes devido a suposta dívida com o banco réu tendo como o 

valor atualizada da dívida de R$ 35.815,99 (trinta e cinco mil, oitocentos e 

quinze reais e noventa e nove centavos). Mais, fazendo a oferta para a 

redução do suposto débito para o valor de R$ 28.910,67 (vinte e oito mil, 

novecentos e dez reais e sessenta e sete centavos). Enfatizou que 

desconhece o motivo de tal cobrança, uma vez que todas as operações 

efetuadas com o réu restaram quitadas, não tendo qualquer dívida que 

justifique a cobrança em tela. Em sede de tutela de urgência, requereu o 

cancelamento do cadastro dos devedores do Serasa e demais órgãos 

congêneres e do Instrumento de Registro no Cartório do 6º Ofício de 

Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito 

Federal. Asseverou sobre a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no caso. Elucidou sobre a indenização por danos morais, face 

à indevida inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes com seus 

reflexos prejudiciais nas esferas pessoal e profissional de sua vida; 

postulou pela condenação da parte ré em danos extrapatrimoniais no valor 

não inferior a R$ 57.821,34 (cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e um 

reais e trinta e quatro centavos). Rogou pela procedência da ação, e a 

inversão do ônus da prova. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

9692962/ 9694305. A tutela de urgência foi indeferida ao id. 9696226. Em 

resposta, ao id. 10733659 o requerido faz uma síntese dos fatos. No 

mérito, enfatizou a existência de vínculo contratual entre as partes; aduziu 

que o cartão de crédito foi expressamente contratado pela parte autora, 

cuja assinatura é idêntica à da Procuração anexada à inicial. Elucidou que 

o autor contratou Empréstimo Pessoal Credicard em 20/08/2013, no valor 

de R$ 45.000,00 depositado na conta corrente n°. 6311-77, Agência 1124 

Banco HSBC, parcelado com 30 (trinta) cheques de R$ 3.190,44, com a 

primeira parcela vencendo em 19/09/2013; contudo, não realizou os 

pagamentos, havendo negociação do contrato que a fez acumular o saldo 

devedor de R$ 37.684,85 (trinta e sete mil e seiscentos e oitenta e quatro 

reais e oitenta e cinco centavos), em 28/09/2017. Asseverou que O débito 

da parte autora questionado nos autos foi renegociado em 14/01/2015, 

não tendo sido quitadas nenhuma parcelas do contrato de renegociação. 

Ressaltou que o contrato que gerou a negativação em discussão trata-se 

exatamente deste contrato de Renegociação da dívida do Empréstimo 

Pessoal nº 43310 – 000000062884663, regularmente contratado pela 

parte autora. Enfatizou a inexistência de danos morais. Da razoabilidade 

na avaliação da extensão de eventual dano. Mais, que restou configurada 

a litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos II, III e V do CPC, 

devendo a parte autora deve ser condenada em multa a ser arbitrada por 

este juízo. Requereu, a título de pedido contraposto, que seja a autora 

condenada a pagar à requerida a importância de R$37.684,85 (trinta e 

sete mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). 

Asseverou sobre o devido cumprimento da liminar. Refutou a pretensão de 

inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação, para 

declarar a legalidade dos débitos, bem como a inocorrência dos danos 

alegados pela parte autora; a verificação da existência de litigância de 

má-fé, com consequente condenação da parte autora ao pagamento das 

penalidades previstas em lei e a procedência do pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento do débito junto ao requerido. 

Juntou documentos ao id. 10733660/ 10733683 e 10879638. O requerente 

apresentou réplica à contestação ao id. 11467073, ratificando a tese 

inicial. Foi proferida sentença no id. 11530711 na qual não acolheu o 

pedido inicial. Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação de id. 

11951035 no qual foi devidamente contrarrazoado no id. 12426656. Foi 

dado provimento ao recurso para acolher o pedido de inversão do ônus da 

prova e desta feita, anulado a sentença para a instrução processual 

conforme acórdão de id. 14384717. Com o retorno dos autos a este Juízo, 

foi determinado para que as partes especificassem as provas a produzir 

(id. 14393037), Somente o autor manifestou pela não produção de provas, 

servindo as que estão nos autos. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se o presente de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, contra Banco Itaucard 

S/A, em que o autor rogou pela procedência da ação, com a concessão 

da antecipação de tutela de urgência; a declaração de inexistência de 

débito cobrado indevidamente; a condenação do requerido a indenização 

por danos morais em valor não inferior a R$ 57.821,34 (cinquenta e sete 

mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro centavos) e a inversão 

do ônus da prova. Por seu turno, o requerido rogou pela improcedência da 

ação, para declarar a legalidade dos débitos, bem como a inocorrência 

dos danos alegados pela parte autora; a verificação da existência de 

litigância de má-fé, com a consequente condenação da parte autora ao 

pagamento das penalidades previstas em lei e a procedência do pedido 

contraposto para condenar a parte autora ao pagamento do débito junto 

ao requerido. Considerando que a matéria tratada nos presentes é de 

direito e de cunho documental e estes encontram 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. Conforme acórdão de id. 14384717 foi dado provimento 

ao Recurso de Apelação interposto pelo autos para a inversão do “ônus 

probandi”. Assim, compete a Instituição Financeira apresentar os 

documentos necessários para comprovar a negociação realizada entre as 

partes. O autor alega em sua exordial desconhecer a cobrança da dívida 

realizada pelo requerido, que por sua vez, afirmou que a dívida se trata de 

um Empréstimo Pessoal Credicard nº 42310-000000062884663, no valor 

de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil) para pagamento em 30 (trinta) 

cheques no valor de R$3.190,44 (três mil cento e noventa reais e quarenta 

e quatro centavos) cada. E, uma vez que não foi realizado o pagamento 

conforme acima informado, houve renegociação do crédito em 14/01/2015 

no total de r$ 18.494,45 (dezoito mil quatrocentos e noventa e quatro reais 

e quarenta e cinco centavos). Primeiramente, foi comprovada a 

contratação do empréstimo conforme o contrato acostado aos autos no id. 

10733676, devidamente assinado pelo autor, para pagamento mediante 30 

(trinta) cheques devidamente descritos no negócio jurídico. Por outro lado, 

em sede de réplica o autor enfatizou que referida dívida foi integralmente 

paga mediante os pagamentos realizado pelo cheques emitidos(id. 

11467073) e desconhecer qualquer contrato de renegociação de dívida. 

Com a inversão do ônus das provas para o requerido, este foi 

devidamente intimado para produzir as provas necessárias, e este não 

desincumbiu do ônus da prova que é seu conforme art. 373, II do NCPC, 

para desconstituir o direito apontado na inicial. Isso porque o banco deixou 

de trazer a lide o contrato de renegociação da dívida, bem como o 

comprovante de não compensação dos cheques emitidos para o 

pagamento do contrato. Ademais, as cópias dos cheques emitidos para o 

pagamento da dívida, bem como, o contrato de renegociação realizado são 

documentos de fácil obtenção pela Instituição Financeira, sendo que em 

nenhum momento foi acostado na inicial. Em vista de valores vultosos e 

não reconhecidos pelo autor, a primeira atitude do requerido seria 

demonstrar a legalidade dos descontos efetivados, mas limitou na 

argumentação. Ou seja, o Requerido não trouxe qualquer indício de 

legalidade da cobrança da renegociação de dívida e nem que os o ônus da 

prova é seu, para desconstituir o direito apontado na inicial. No caso em 

tela o autor é incisivo na sua inicial que o contrato originário do empréstimo 

contratado foi integralmente pago e por certo, deveria o requerido 

comprovar a legalidade do ato para eximir de tal responsabilidade. 

Portanto, patente está o direito do autor, pois não houve demonstração da 

legalidade da cobrança. De outra banda, prevalece o pedido de reparação 

de danos morais, pois restou demonstrado ato ilícito do requerido pela 

cobrança de dívida já paga. É cabível a indenização, sempre que restar 

patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). O princípio da reparação civil, quando há violação da honra e 

imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Portanto, para 

haver uma condenação de reparação civil, deve restar amplamente 

demonstrados os requisitos legais. Com efeito, cobrança indevida 

realizada certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de 

ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral. Este e. 

Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve 

revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade 

econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 

42404/2014). O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos 

morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas 
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instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a 

condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos 

padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA). A fixação do valor 

para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos 

semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a 

prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No que diz respeito ao 

quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, 

que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em 

enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter 

pedagógico que é inerente à medida. Tendo em vista a postura recorrente 

do requerido em realizar contratações como caso concreto e levando-se 

em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos 

descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade. Entendo que a cobrança indevida merece a condenação por 

danos morais, entretanto, uma vez que não foi efetivada a inscrição do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, deixo de fixar o valor 

requerido na inicial e arbitro os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Entretanto, “ad cautelam” concedo a tutela de urgência para obstar 

a restrição cadastral caso tenha sido realizada. Não cabe prosperar o 

pedido de condenação em litigância de má-fé ao autor, posto que não se 

verifica nos autos os requisitos do artigo 80 do NCPC. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de 

Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada 

com Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela e 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo 

Código de Processo Civil, e declaro quitado o contrato 

nº42310-000000062884663 e sua renegociação, sendo inexiste a dívida 

apontada na inicial, não havendo falar em sua cobrança. Condeno ainda, o 

requerido a indenização por danos morais no valor de R$ 57.821,34 

(cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro 

centavos), atualizados pelo INPC a partir da citação válida. Condeno a 

parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Concedo a tutela de urgência para determinar a retirada do nome do autos 

nos órgãos de restrição ao crédito pela dívida aqui cobrada, caso tenha 

ocorrido. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011593-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE (EXECUTADO)

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE (EXECUTADO)

EMPORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AL SAFIR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1011593-10.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: EMPORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AL 

SAFIR LTDA - EPP, CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE, 

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE Vistos. Processo pendente de 

vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze 

(15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e expeça-se o mandado 

executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o pagamento 

apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob pena de 

penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 17 de abril de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011802-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ISRAEL DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1011802-76.2017.8.11.0041 AUTOR: ISRAEL DA COSTA 

RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Intime-se o Autor a emendar a 

exordial em quinze (15) dias, sob pena de indeferimento desta, nos termos 

do art. 320, do CPC/2015, o qual preconiza que a petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Neste 

ínterim, visando à segura apreciação do pedido de AJG formulado, 

determino que o Autor apresente aos autos comprovantes da condição 

financeira noticiada na espécie. Intime-se. Cuiabá (MT), 20 de abril de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004366-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

OLGA RODRIGUES DE MATOS (EXECUTADO)

JOSE SANTARINO DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1004366-66.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: SANTARINO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - 

EPP, JOSE SANTARINO DE MATOS, OLGA RODRIGUES DE MATOS Vistos. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e expeça-se o 

mandado executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 16 de fevereiro de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018971-51.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ASSESSORIA E FACTORING LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO APARECIDO CAVALHEIRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Intimar a 

parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias promova o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça. DARLENE MIRANDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014892-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO BORGES DE ROMA (EXECUTADO)

DAYSE MACHADO BITENCOURT DA ROSA (EXECUTADO)

DAYSE MACHADO BITENCOURT DA ROSA 00958947139 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1014892-92.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: AGENCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: DAYSE 

MACHADO BITENCOURT DA ROSA 00958947139, DAYSE MACHADO 

BITENCOURT DA ROSA, SAULO BORGES DE ROMA Vistos. Processo 

pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no 

prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 15 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002576-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO WIROSKI (REQUERIDO)

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1002576-47.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAU 

VEICULOS S.A. REQUERIDO: MARCELO WIROSKI Vistos. Acerca das 

alegações do Requerido (ID. 8000026), intime-se o Autor à manifestação 

em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 3 de julho de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028584-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA (EXECUTADO)

EDUARDO DOMINGUES SHIMADA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355625 Nr: 26121-81.2008.811.0041

 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: MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JUNIOR - OAB:7.021/MT, WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, LARISSA BRANDÃO SILVA DE SOUZA - 

OAB:10.831, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS DE 

OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR, para devolução dos autos nº 

26121-81.2008.811.0041, Protocolo 355625, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011478-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

SILBENI CONCEICAO DE AMORIM PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1011478-86.2017.8.11.0041 REQUERENTE: SILBENI 

CONCEICAO DE AMORIM PEREIRA REQUERIDO: BANCO PAN S/A Vistos. 

Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade econômica do Autor, 

servidor público estadual aposentada, com rendimentos mensais em torno 

de R$ 14.267,73, e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de 

arcar com as custas e taxa judiciais apesar de alegar, entendo incabível a 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita postulada. Isto pois, a nova 

Lei Processual n. 13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Nesse sentido, é elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 
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Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Desta feita, verifico que nos autos inexiste 

pressupostos legais para concessão da gratuidade, pois não há 

comprovação da alegada pobreza, entendo que a Autora não é 

insuficientemente capaz de arcar com as despesas processuais. 

Portanto, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, outorgo à Autora o prazo 

de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa judiciais, sob pena de 

pronto cancelamento da distribuição. Intime-se. Cuiabá (MT), 19 de abril de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011923-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

JOSE FERNANDES (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1011923-07.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE FERNANDES RÉU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Tendo em vista a natureza da causa e a capacidade econômica do Autor, 

que sequer menciona sua qualificação profissional, mas possui condições 

de pagar a título de entrada do contrato de financiamento o valor de R$ 

17.000,00 (ID.6118849), e sobretudo por não comprovar a impossibilidade 

de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse 

sentido, entendo incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita 

postulada. Isto pois, a nova Lei Processual n. 13.105/2015, dirime que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei 

(art. 98)” e que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a 

Constituição Federal reza que a gratuidade será conferida “...aos que 

comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). Nesse sentido, é 

elementar esclarecer que o benefício da Justiça Gratuita é o amparo que 

pessoas necessitadas auferem para acesso imediato à Justiça, assim, 

pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que 

mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não 

tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. 

Para estes, o Legislador reservou a isenção das custas do processo, 

enquanto perdurar o estado de pobreza. Desta feita, verifico que inexiste 

pressupostos legais para concessão da gratuidade, pois não há 

comprovação da alegada pobreza. Portanto, nos termos do art. 101, § 2º, 

do NCPC, outorgo ao Autor o prazo de cinco (05) dias para recolher as 

custas e taxa judiciais, sob pena de pronto cancelamento da distribuição. 

Intime-se. Cuiabá (MT), 19 de abril de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011110-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUIZEDEQUE VILELA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1011110-77.2017.8.11.0041 AUTOR: MELQUIZEDEQUE VILELA 

DO NASCIMENTO RÉU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

Em recentes decisões prolatadas no Recurso Especial n.º 1.644.767/RS e 

Recurso Especial 1.440.529, o Supremo Tribunal de Justiça reconheceu a 

repetitividade das matérias envolvendo controvérsia acerca das seguintes 

questões: 1 - A possibilidade de se determinar à instituição financeira a 

exibição incidental de contrato bancário no curso de demanda revisional; 2 

- As consequências da recusa de exibição no que tange à capitalização e 

à taxa de juros remuneratórios; 3 - A necessidade de prova de erro no 

pagamento para que seja acolhido o pleito de repetição simples do 

indébito; 4 - A possibilidade de compensação do crédito decorrente da 

procedência da revisional com o débito decorrente do contrato. Por essa 

razão, tratando-se de processo que dispensa a fase instrutória e diante 

dos requisitos autorizadores do julgamento in limine, nos termos do art. 

332, caput, do CPC/2015 determino o seu sobrestamento até manifestação 

definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, quando deverá 

então a parte Autora manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 25 de abril de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005984-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1005984-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A REQUERIDO: ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS Vistos. 

BANCO DO BRASIL S/A deduziu a ação referenciada em face de 

ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS, todos qualificados, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu trâmite normal, 

sendo que as partes noticiam a autocomposição dos litigantes (ID. 

7238165), requerendo sua homologação e extinção do feito. É o sucinto 

relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID. 7238165) através 

do qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários 

advocatícios, na forma do acordo em comento. Ressalte-se que não 

houve nos autos qualquer restrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Juízo, cabendo ao Credor promover a baixa de eventuais 

negativações. Certifique-se o transito em julgado oportunamente e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Cuiabá 

(MT), 1 de junho de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023877-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON ROCHA REINALDO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037095-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MACHADO GUIM (AUTOR(A))

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))
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BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

 

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 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ 

recusado”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023511-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. ALVES DE OLIVEIRA LOCACAO - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, , 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para manifestar sobre a 

devolução da correspondência pelo motivo de endereço insuficiente no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005831-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO ZANCANARO (RÉU)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

FERNANDO PACCOLA ZANCANARO (RÉU)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

CLL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME 

(RÉU)

VERA MARCIA PACCOLA (RÉU)

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre 

os Embargos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007033-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CANTARELA CAZELI (ADVOGADO(A))

ELAINE LEITE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa que a parte requerida MUDOU-SE e 

encaminho os autos para o devido prosseguimento do feito, 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,sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003470-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERUSKA FONTES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

MILTON BENEDITO DE LARA CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa que a parte requerida MUDOU-SE e 

encaminho os autos para o devido prosseguimento do feito, 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,sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019954-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise aos documentos encartados aos 

autos não logrei êxito em localizar o comprovante de pagamento das 

diligências do senhor Oficial de Justiça, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para depositar a diligência para condução do Oficial de 

Justiça comprovando nos autos do depósito da referida diligencia _ em 

conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 002/2017, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o 

ícone “Emissão de Guias on line; _no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014308-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA CANDIDA DA COSTA (EXECUTADO)

LURDES PEREIRA (EXECUTADO)

WRT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa que o endereço e insuficiente e 

encaminho os autos para o devido prosseguimento do feito, 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,sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004139-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO ZANCANARO (RÉU)

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS LTDA - ME 

(RÉU)

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

FERNANDO PACCOLA ZANCANARO (RÉU)

VERA MARCIA PACCOLA (RÉU)

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre 

os Embargos, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018982-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO ME (RÉU)

JOSE BARBOSA SIEBRA NETO (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa que o numero não existe e encaminho os 

autos para o devido prosseguimento do feito, 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,sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016544-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))
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ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONIEL ROSA MARTINS (RÉU)

KASSIA MORAIS DE OLIVEIRA (RÉU)

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa que a parte requerida MUDOU-SE e end 

insuficiente e encaminho os autos para o devido prosseguimento do feito, 

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,sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027915-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR ZEITOUN (RÉU)

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (RÉU)

IRLAN ZEITOUN (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027915-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: I C 

COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP, IRLAN ZEITOUN, 

ITAMAR ZEITOUN Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028049-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA MARIA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028049-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AYMORE RÉU: LUCIMARA 

MARIA DE OLIVEIRA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011565-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECORAR COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTESANATOS EIRELI - ME 

(RÉU)

GILBERTO CLEMENTE SANTOS (RÉU)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa que a parte requerida e DESCONHECIDA e 

encaminho os autos para o devido prosseguimento do feito, 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,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: 1007645-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

JOSEFA GINA FERREIRA BIAVA (EXECUTADO)

ERONILSON BIAVA (EXECUTADO)

JONAS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa que não existe a rua indicada e 

encaminho os autos para o devido prosseguimento do feito, 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,sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC. CERTIDÃO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028057-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIAS DOM PET LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028057-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

INDUSTRIAS DOM PET LTDA - ME Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027599-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JANDIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027599-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: MARIA JANDIRA DA SILVA Despacho Vistos etc.. Nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, intime-se o requerente para 

promover a vinculação da guia de recolhimento das custas e taxa judiciais 

de distribuição da ação. Não sendo juntada a guia acompanhada do 

respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 290 do Código de 

Processo Civil, em 15 (quinze) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027713-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAISSA CAVAGLIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1 0 2 7 7 1 3 - 9 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAISSA 

CAVAGLIERI Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027816-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO BENDITO ARRUDA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027816-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: TIAGO BENDITO ARRUDA MOREIRA Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027647-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CLECIO FERLIN (EXECUTADO)

ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027647-17.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO CLECIO FERLIN 

Despacho Vistos etc. Nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, 

intime-se o exequente para promover a vinculação da guia de recolhimento 

das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não sendo juntada a 

guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no 

art. 290 do Código de Processo Civil, em 15 (quinze) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027841-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027841-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAURO CESAR DA SILVA Despacho 

Vistos etc. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027896-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 7 8 9 6 - 6 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CRISTIANE 

SANTANA DA SILVA Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027898-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO SANTOS DO AMARAL (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 2 7 8 9 8 - 3 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALEXSANDRO 

SANTOS DO AMARAL Despacho Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico a ausência do contrato em que se funda o pedido, diante disso, 

intime-se o requerente para emendar a inicial, trazendo aos autos o 

contrato firmado entre as partes, bem como, o comprovante de 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027911-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN LEMES DE CAMPOS (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 2 7 9 1 1 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JONATAN 

LEMES DE CAMPOS Despacho Vistos etc. Compulsando os autos verifico 

a ausência do contrato em que se funda o pedido, diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial, trazendo aos autos o contrato firmado 

entre as partes, bem como, o comprovante de recolhimento das custas e 

taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial, extinção e arquivamento do feito. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028045-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Júlio César 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: 

1028045-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA Despacho Vistos etc. Intime-se o banco requerente 

para emendar à inicial, trazendo aos autos a petição inicial, tendo em vista 

a sua ausência, afim de sanar a irregularidade, bem como, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028056-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA ANDRADE (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 2 8 0 5 6 - 9 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: DIEGO DA 

SILVA ANDRADE Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028071-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028071-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

RUBENS VIEIRA DOS SANTOS Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019201-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON ASSUNCAO PINHEIRO (REQUERIDO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009122-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

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)

BRUNO CORREA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009122-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADOS: TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME, HAMILTON 

OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA, OLIVEIRA 

SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP, LUIZA MARIA DA COSTA 

Despacho Vistos etc. I – As partes entabularam acordo, constante no ID 

14553417, no entanto os executados descumpriram a avença, consoante 

ID 14890060. Observo que os executados não foram formalmente citados, 

no entanto, comparecem espontaneamente nos autos, assim dou-os por 

citados. II – Intimem-se os executados para manifestarem acerca do 

pedido de adjudicação do bem penhorado, junto aos ID’s 14890060 e 

14890072, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 425613 Nr: 8922-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE ROSA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:3.700/RO, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a certidão de decurso de prazo encartada aos autos , bem 

como aos ditames do art.485, II e III, e §6º do NCPC, impulsiono os autos 

para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte 

requerida para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto a referida 

certidão de decurso de prazo para a parte autora dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de concordância

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 971617 Nr: 9988-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMARE ALEXANDRA DE OLIVEIRA 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a trazer o endereço 

completo conforme Guia de pagamento n°71955 fls. 67 devidamente 

recolhida( BAIRRO CENTRO), a fim de possibilitar o cumprimento do 
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mandado pelo oficial de justiça, pois nos autos consta apenas indicação 

de endereço no Bairro Jardim Imperial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 81277 Nr: 4440-41.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOK DE OURO EMBALAGENS PRODUTOS 

SERIGRÁFICOS REPRESENTAÇÕES, MILTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON OMAR RODRIGUES - 

OAB:13065/GO

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355621 Nr: 26122-66.2008.811.0041

 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: MARLY SILVA DE ALMEIDA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUIZ CARLOS DE 

OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JR, para devolução dos autos nº 

26122-66.2008.811.0041, Protocolo 355621, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 33246 Nr: 7752-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA (DE CUJUS), ELIAS FARAH, JOSÉ LEMES DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Certifico e dou fé que encartei a decisão proferida as fls 665 devidamente 

instruída com a certidão de fls 664 na Carta Precatória de n. 

1006902-33.2018.8.11.0003 em trâmite na 3ª Vara Cível de 

Rondonópolis/MT, para o devido prosseguimento da mesma,_ outrossim 

verifico que a parte exequente quedou-se inerte quanto ao pagamento das 

diligências do Sr. Oficial de justiça a fim de cumprir o mandado de penhora, 

desta feita impulsiono os autos para intimar NOVAMENTE 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, _ bem como procedo a intimação, mais uma vez NOVAMENTE, da 

parte exequente para em igual prazo manifestar quanto aos valores 

depositados as fls 426, ante seu silêncio quanto a intimação realizada em 

23/03/201 disponibilizado no DJE nº 9988, de 28/03/2017 e publicado no 

dia 29/03/2017. dando assim o devido prosseguimento ao feito, sob pena 

desob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

NCPC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 445840 Nr: 20351-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E CIA LTDA ME, SALVIANO PEDRO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:13.604-A.MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:17209/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.111 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 99/109, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 737306 Nr: 33787-31.2011.811.0041

 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: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A- CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIN NUNES SALIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.81 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 68/79, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 770676 Nr: 23706-86.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALBINO FRANCISCO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020/SP, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.70 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 65/68, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 755024 Nr: 7025-41.2012.811.0041

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 225 de 429



OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.64 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 58/62, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 345010 Nr: 15188-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINA 

MARTINS - OAB:10.177/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.133 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 126/132, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 27158 Nr: 4793-76.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUIUIU MADEIRAS LTDA, CLAUSIO LUDKE 

(FIADOR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 190 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 176/188, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 33246 Nr: 7752-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA (DE CUJUS), ELIAS FARAH, JOSÉ LEMES DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos etc.

Diante do teor da certidão de fl. 664, REVOGO a decisão proferida à fl. 

662.

Assim, prossiga-se com o cumprimento da decisão de fl. 583 e 

consequentemente com o cumprimento da carta precatória de n. 

1006902-33.2018.8.11.0003, que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Cível 

de Rondonópolis/MT.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 142386 Nr: 26994-57.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE NOGUEIRA HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 158 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 136/156, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 732771 Nr: 28975-43.2011.811.0041

 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): ALBERTO DA ROCHA, MAURO APARECIDO 

FACHOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS 

- OAB:8.658/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o 

pedido de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização 

de bens dos executados:

- Alberto da Rocha, CPF n. 212.109.699-04;

- Mauro Aparecido Facholli, CPF n. 526.895.069-04.

II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para 

tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos 

em nome dos executados.

III – Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados 

das consultas nos Sistemas da Delegacia da Receita Federal e Renajud, 

bem ainda, para dar andamento ao feito, no prazo de em 05 (cinco) dias, 

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.: 404101 Nr: 35837-98.2009.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUMERAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 128 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 113/126, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 729816 Nr: 25838-53.2011.811.0041

 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): REALIZE INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA, 

IDELMA LEAL DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 92 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 74/90, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.
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Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 849272 Nr: 52498-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 115 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 97/113, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com 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.: 777764 Nr: 31133-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M ROMERO ME, DANIEL MORALES ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 154 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 139/152, subam estes autos à 

Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 74445 Nr: 6740-97.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A - BIC BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN LINO GUIMARÃES, JOBE WILSON 

RODRIGUES, DIEGO PEIXOTO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B, HERCULINO DE HOLLANDA FILHO - OAB:32.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.166 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 153/163, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 167/171, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1273203 Nr: 28704-24.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALMEIDA RODRIGUES, REINALDO ANTONIO 

FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl.42 dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 35/36, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 44/46, subam 

estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1171417 Nr: 40753-34.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES FRANCESCON BARROSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 419, dando conta da tempestividade do 

Recurso de Apelação, apresentado às fls. 405/417, e diante da 

apresentação das Contrarrazões ao referido recurso às fls. 420/421, 

subam estes autos à Egrégia Instância Superior, com meus protestos de 

estima.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 67646 Nr: 9255-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DE ARRUDA PINTO, LUIZ DE LIMA CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Às fls. 431/433 compareceu o Banco executado efetuando o depósito do 

pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A parte exequente comparece às fls. 435 concordando com os valores 

depositados nos autos pelo executado a título de honorários advocatícios, 

requerendo a expedição de alvará.

Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados na Conta Única, em favor do patrono do exequente, 

consoante fls. 435.

Ante o pagamento da integral da condenação e a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, na forma da previsão contida no artigo 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Após, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027482-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON (AUTOR(A))

CAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO (ADVOGADO(A))

L V SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL 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. 

1027482-67.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Tendo em vista se 

tratar os presentes autos de Embargos à Execução, distribuída por 

dependência aos autos da Execução de n. 1016432-15.2016.8.11.0041 

em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Direito Bancário desta 
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Comarca, remetam-se os presentes autos ao Cartório Distribuidor para a 

devida redistribuição à mencionada 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário desta Comarca, para que sejam processados e julgados, 

simultaneamente, evitando-se assim decisões conflitantes, consoante 

regra contida nos artigos 54 a 59 do CPC. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027910-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIANMARCO PACCOLA CAPOANI (REQUERIDO)

MAURO PODEROSO DE SOUZA (REQUERIDO)

SALETE MARIA BUFALO PODEROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027910-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MAURO PODEROSO DE SOUZA, SALETE MARIA BUFALO 

PODEROSO, GIANMARCO PACCOLA CAPOANI Decisão Interlocutória 

Vistos etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do 

s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. II – 

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a Secretaria a 

decisão proferida junto ao ID 14960936, pelo Juízo deprecante da 

Comarca de São Paulo - SP, com urgência. Cumprida com êxito, 

devolva-se à Comarca de Origem, consignando as nossas homenagens. III 

– Decorrido o prazo sem o cumprimento da determinação supra, com apoio 

no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as 

providências pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027641-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

ELISSANDRA LEMES CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1027641-10.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência do contrato firmado entre as 

partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com relação aos fatos 

narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO PACTUADAS: 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, TAXA DE 

JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. PEDIDOS 

FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A RESPEITO 

DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE ADESÃO. 

PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSTRUMENTO 

CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DECISÃO 

AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO PROBATÓRIO NOS 

AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. O 

CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL 

AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR 

VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO 

COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA 

REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição inicial de ação revisional de 

contrato bancário, que não vem acompanhada de cópia do contrato 

revisando. 2. Faltando documento indispensável ao ajuizamento da ação 

(art. 283, CPC), não ocorre a presunção de veracidade dos fatos 

afirmados pelo autor decorrentes daquele documento faltante. (TJ-PR - 

AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 614) 

(grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a apresentação de 

documentos pelo requerido, quando o requerente desconhece o que está 

a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos artigos 319, III e VI, 321 e 

434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do STJ, determino ao 

requerente que emende a inicial, e traga aos autos cópia do contrato que 

pretende controverter, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, ao que indefiro a apresentação deste pelo 

requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1027773-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIA ADEVAIR SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO 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. 

1027773-67.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Maria 

Adevair Soares da Silva ajuizou a presente Ação Declaratória c/c 

Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais com Pedido 

de Liminar em face de Banco Panamericano S/A. Aduz a requerente que 

não firmou contrato com o requerido e o mesmo está realizando descontos 

em sua folha de pagamento de no valor mensal de R$ 233,38, assim como 

depositou em sua conta a quantia de R$ 2.525,00 em 16/02/2018 junto ao 

Banco do Brasil. Que não precisava deste dinheiro, que não contratou 

com o requerido, e o requerido não quer aceitar devolução do valor. 

Assim, requer em sede de tutela de urgência que seja consignado em juízo 

a quantia de R$ 2.525,00, que o requerido suspenda imediatamente os 

descontos realizados em sua folha de pagamento, a inversão do ônus da 

prova e a concessão dos 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). No que tange ao pedido de tutela de urgência, é uma 

providência que possui cognição sumária. Analisando o feito através 
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desta ótica, vislumbro os requisitos necessários a sua concessão, 

conforme o art. 300 do CPC. A probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, se constatam quando a 

requerente afirma que não realizou qualquer contrato com o requerido. 

Ainda, pelo fato de haver descontos por uma dívida que, segundo alega, 

na lhe diz respeito e continuam os descontos em sua folha de pagamento, 

o que lhe causará prejuízo econômico e moral. Diante disso, defiro a tutela 

de urgência. Defiro o pedido de consignação em juízo. Assim, intime-se a 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em juízo o 

valor que lhe foi depositado de R$ 2.525,00 (dois mil, quinhentos e vinte e 

cinco reais). Intime-se o requerido para que suspenda os descontos na 

folha de pagamento da requerente (documentos de Id 14944015), até 

ulterior deliberação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 497 do CPC. 

Também, oficie-se, imediatamente, à Secretaria de Estado de 

Administração – SAD, para que suspenda os referidos descontos da folha 

de pagamento da requerente, referente ao débito realizado pelo requerido. 

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. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

27 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancario

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 886147 Nr: 20631-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO DE SOUZA, DOROTHY RODRIGUES 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, GILBERTO GOMES 

- OAB:PROM DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14445/MT, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3.237-B, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - OAB:16738-O, JOSE 

MARCIO MARQUIORETO - OAB:14021/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ 

DE ALMEIDA - OAB:15.598/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

RICARDO RODRIGO CORREIA DA SILVA OAB/MT 24.210 a devolver em 

Juízo os autos 20631-68.2014.811.0041 - Cód. 886147, no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

§4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035685-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RERISON RODRIGO BABORA (ADVOGADO(A))

MARCOS SIQUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIRA APARECIDA DA ANUNCIACAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1035685-52.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial , no 

prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 27 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023583-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

JOAO VIANNEY DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUCAS SENHORINHO DE ARRUDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1023583-61.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça , 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 27 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030701-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

GABRIELLY CABRAL LIMA (AUTOR(A))

CLEBER MACHADO LIMA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER MACHADO LIMA (RÉU)

EDSON LUIZ TORTOLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1030701-25.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestra-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 27 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032068-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VALDIR CARRARO (ADVOGADO(A))

CELI PEREIRA DA SILVA CAROLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO CAROLO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARCOS AUGUSTO CAROLO (HERDEIRO)

MARCELO LUIZ DA SILVA CAROLO (HERDEIRO)

ANA PAULA DA SILVA CAROLO (HERDEIRO)

MARIA DE LOURDES CAROLO NOGUEIRA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1032068-84.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da Petição do Procuradoria do 

Estado de Mato Grosso, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 27 de agosto de 

2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012886-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Campos Giacometti (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1012886-15.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 27 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005646-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO LEQUE DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADY FREITAS DO AMARAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGINA CELIA SALES DE FREITAS OAB - 551.520.741-68 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1005646-38.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio do seus 

patronos, para manifestarem-se acerca do laudo de DNA , no prazo de 5 

dias, . CUIABÁ, 27 de agosto 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.: 772996 Nr: 26126-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELFDO, GADOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO NOGUEIRA 

NICOLINO - OAB:8941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 772996

 Vistos etc.

Infere-se dos autos, que a presente ação de divórcio contou com 

sentença homologatória do acordo realizado pelas partes, na data de 31 

de julho de 2012, sendo, então, arquivados os autos.

À fl. 29, Emira Lara Ferreira de Oliveira, a quem coube, na partilha, o 

imóvel objeto do contrato de financiamento nº. 855551992608, perante à 

Caixa Econômica Federal, pugnou, em cumprimento de sentença, pela 

expedição de ofício àquela empresa pública, para que retire Gilberto 

Aparecido de Oliveira Mariano do instrumento, já que exigida sua anuência 

negociação à que se visa.

Em que pesem as razões sustentadas, não se pode ter, em cumprimento 

de sentença, a figura de terceiro estranho ao processo. Isso porque, o 

acordo, devidamente homologado, se deu entre as partes do processo, e 

a elas se vincula, as quais assumiram, entre si, obrigações.

Ademais, a alteração do polo contratual, deve se dar mediante 

procedimento específico, que demanda nova análise de crédito, para 

analisar a viabilidade da alteração, cabendo aos interessados as 

providências, perante à instituição financeira.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fl. 29.

Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 783804 Nr: 37568-27.2012.811.0041

 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: LSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPMDN, GRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCHÂNGELO ROGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA 

- OAB:10131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:OAB/MT 14.554

 Diante do exposto, DETERMINO:1. INTIME-SE a inventariante para que, 

apresente as últimas declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, as quais 

deverão ser de forma circunstanciada, no que tange aos bens do espólio, 

dívidas já pagas e que dependem de ressarcimento pelo espólio, dívidas 

pendentes de pagamento, inclusive, tributárias e qualidade dos herdeiros, 

fazendo-as acompanhar, obrigatoriamente, por: 1.1. Documentos pessoais 

de todos os herdeiros.1.2. Procuração outorgada pela herdeira Celni, o 

que já foi, por duas vezes, determinado por este Juízo.1.3. Certidão de 

óbito de Lindenberg Santana Nascimento e de Manoel Lafaiete. Consigno 

que, esses documentos são essenciais para a verificação de direito de 

representação ou não.2º. Não sendo regularizada a representação 

processual da herdeira no prazo, EXPEÇA-SE mandado de citação da 

herdeira Celci do Nascimento Azevedo, no endereço constante da fl. 

81.3º. INTIME-SE o herdeiro Guilherme, por meio do seu advogado 

constituído, para que, em 05 (cinco) dias, junte cópia dos seus 

documentos pessoais.4º. EXPEÇA-SE ofício à Receita Federal, para que 

efetue o depósito de restituições de imposto de renda, em nome da de 

cujus, em conta judicial, vinculada aos presentes autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de responder o responsável por crime de 

desobediência.5º. Após, decorrido o prazo para as últimas declarações, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao partidor judicial, para que apresente esboço 

de partilha, no prazo de 20 (vinte) dias.Cumpra-se, com a urgência que o 

caso requer.Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 842317 Nr: 46404-52.2013.811.0041

 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: GLADIS PEDDE PUCINELI, ALEX PEDDE PUCINELI, 

VANESSA PEDDE PUCINELI, MATHEUS PEDDE PUCINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE LUIZ PUCINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, FABIO AZEM CAMARGO - OAB:19238-B, SEBASTIÃO 

CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001/MT, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THOMPSON JOSE 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 46404-52.2013.811.0041, 

Protocolo 842317, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1023070-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS (ADVOGADO(A))

I. D. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS (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: 

1023070-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ISADORA DIAS CUSTODIO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ALEXANDRE LUIZ CUSTODIO DOS SANTOS 

Vistos etc. Acolho a emenda da inicial, constante dos Ids. 14887813 e 
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14888363. Defiro a gratuidade processual nos termos do art. 98, do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Intime-se o 

executado[1] pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o débito 

exequendo, correspondente aos meses de junho/2018 a agosto/2018, 

totalizando R$ 1.120,48 (hum mil cento e vinte reais e quarenta e oito 

centavos), bem como as prestações que vencerem no curso da presente 

ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar a quitação 

sob pena de protesto judicial e de prisão civil, nos termos do art. 528 do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte devedora, para efetuar o 

depósito da pensão alimentícia, diretamente na conta bancária da parte 

autora, que deverá ser informada aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Notifique-se o nobre Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

22 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito [1] Alexandre Luiz Custódio dos Santos – Endereço: 

Rua Sergipe, nº 50, Bairro: Independente, Cidade: Araputanga-MT, CEP: 

78260-000.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011226-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES MAURO SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JERONIMO DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA (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: 

1011226-49.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIA JERONIMO DE LIMA 

EXECUTADO: ADAIRTON AMBROSIO DE LIMA Vistos etc. Defiro o pedido 

constante do Id. 14807718. Oficie-se a FUNASA[1], para que, proceda ao 

desconto referente aos alimentos, em folha de pagamento do alimentante, 

no importe de 17,5% (dezessete vírgula cinto por cento) dos seus 

rendimentos líquidos, a ser depositado na conta bancária da parte autora, 

junto ao Banco do Brasil, agência 2373-6, conta nº 205763-8, em nome de 

Maria Jerônima da Silva. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito 

[1] FUNASA – Endereço: Av. Taubaté, nº 95, Bairro: Novo Terceiro, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78028-310.

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022429-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. C. T. (ADVOGADO(A))

H. C. B. D. O. J. (ADVOGADO(A))

P. M. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. R. D. O. (REQUERIDO)

 

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 : 

1022429-42.2017.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO MARTINS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: PAULA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA Vistos. 

Paulo Martins de Oliveira propôs a presente ação de Exoneração de 

Alimentos em face de Paula Fernanda Rocha de Oliveira, buscando a 

exoneração da obrigação alimentar. Tentada a conciliação, a mesma foi 

inexitosa. As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo. Não há preliminares 

suscitadas, nem irregularidades a sanar. Nos termos do artigo 357, II, do 

Novo Código de Processo Civil, conveniente se faz, para o deslinde das 

questões apostas nos autos, o início da fase instrutória, com o depoimento 

pessoal das partes e/ou a oitiva de testemunhas, sem descurar-se de 

outo meio de prova que se mostre razoável. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. A defensoria pública, a parte por 

ela assistida e as testemunhas, deverão ser intimadas pessoalmente. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034361-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. D. D. S. (AUTOR(A))

I. F. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. P. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos, Acolho a emenda contida no Id. 

9332180. No que se refere ao pedido de tutela de urgência, entendo que a 

questão precisa ser melhor analisada, após o contraditório, porque não há 

informação suficiente que permita ao juízo aferir o pedido de liminar, sem 

ouvir a parte contrária, até porque não comprovou que ela não está 

estudando, nem que já está trabalhando, e muito menos, que está 

realmente casada e já tem uma filha. Portanto, na ausência de elementos 

seguros, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Designo audiência 

de tentativa de conciliação, para o dia 11 de outubro de 2018, às 

14h00min. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir daquela data, o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014211-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. A. N. (ADVOGADO(A))

S. F. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. F. D. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de conciliação para o dia 06 de 

novembro de 2018, às 14h30min. Se não houver acordo, a requerida terá, 

a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se Carta Precatória 

para citação. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014693-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO MACHADO LIMA (REQUERENTE)

KAUANNA MARIA MACHADO LIMA (REQUERENTE)

WILLIAN SANTOS DAMACENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON ROBERTO MOURA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Acolho a emenda. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Considerando o vínculo de 

parentesco existente entre o requerido e os requerentes, defiro os 

alimentos provisórios aos filhos Victor Hugo Machado Lima e Kauanna 

Maria Machado Lima, que arbitro, por ora, em 05 (cinco) salários mínimos, 

sendo a metade para cada filho, incidindo inclusive, sobre férias e 13º 

salário, quando houver. O valor dos alimentos deverá ser depositado na 

conta bancária indicada, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, para o dia 28 de novembro de 2018, às 15h30min. Se não 

houver acordo, o requerido deverá, no mesmo ato, oferecer contestação, 

através de advogado, arrolando suas testemunhas, que já deverão estar 

presentes, independente de intimação, sob pena de revelia. Oficie-se ao 

Laboratório Globo, para que se efetuem os devidos descontos na folha de 

pagamento e os respectivos depósitos na conta indicada. Expeça-se 

Carta Precatória para citação. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025298-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. M. G. A. (ADVOGADO(A))
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S. G. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. G. N. (REQUERIDO)

C. A. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a carta precatória acostada aos autos, e pleitear o 

que entende de direito.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002326-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON BENEDITO DE SIQUEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

TATIANE DE BARROS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA MOURETT DE OLIVEIRA (RÉU)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

JOELMA DOS REIS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Procedo à intimação da parte requerida para, querendo, manifestar-se em 

15 (quinze), sobre os documentos acostados pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1033258-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. G. S. F. (ADVOGADO(A))

L. J. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. A. (RÉU)

A. M. F. D. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Acolho a emenda constante 

de Id. 12040354. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

18 de outubro 2018, às 13h30min. Se não houver acordo, o requerido terá, 

a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por 

intermédio de advogado, sob pena de revelia. Expeça-se o necessário. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002415-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. J. D. O. (AUTOR(A))

J. D. S. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. O. (RÉU)

 

Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o mandado de citação e intimação acostado aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002904-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE (ADVOGADO(A))

EUNICE PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODINELE GOMES CARDOSO (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  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002904-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EUNICE PEREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: RODINELE GOMES CARDOSO Visto. Trata-se de ação de 

guarda com pedido de tutela de urgência em que a requerente, avó 

materna, alega que está com a guarda de fato do menor desde o 

falecimento da genitora motivo pelo qual requer seja liminarmente 

concedida a guarda do menor. O Ministério Público apenas opinou pela 

citação do requerido e juntada da certidão de óbito da genitora, não tendo 

se manifestado sobre o pedido liminar. É o necessário para análise e 

decisão. Preliminarmente, importa observar que a tutela de urgência pode 

ser concedida quando presentes os pressupostos estabelecidos no art. 

300 do Código de Processo Civil. No caso posto, não é possível vislumbrar 

a presença de probabilidade do direito, visto que não foi juntada a certidão 

de óbito da genitora, bem como, porque não há prova de que o menor está 

de fato sob os cuidados da requerente. Além disso, não foi demonstrada a 

existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante 

do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte autora para que 

instrua o processo com a certidão de óbito da genitora do menor. Designo 

audiência de conciliação para o dia 9 de outubro de 2018, às 15h30min. 

Cite-se o requerido para que compareça, acompanhado de advogado, 

advertindo-o de que o prazo para contestação passará a fluir a partir da 

data da audiência, caso não compareça ou não seja entabulado acordo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1038646-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. C. (ADVOGADO(A))

G. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. (REQUERIDO)

L. E. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e 

da CNGC/2017, impulsiono o presente feito, para intimar a parte requerida, 

para manifestar acerca do Laudo Psicossocial, dentro do prazo de 15 

dias. Cuiabá, 7 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298704 Nr: 12727-41.2007.811.0041

 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: MTDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, JAQUELINE SANTOS DAMACENO - 

OAB:7065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE SANTOS 

DAMACENO, para devolução dos autos nº 12727-41.2007.811.0041, 

Protocolo 298704, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 941046 Nr: 55182-74.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFGY, AGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 941046

Espécie Ação de Execução de Alimentos

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta perante este Juízo por Ellen 

Fernanda Gusmão Yashiki, representada por sua mãe Adriana Gusmão 

Oliveira, em desfavor de Bruno Mendes dos Santos Yashiki, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Buscou a exequente o pagamento coercitivo dos alimentos que seu 

genitor se obrigou a fornecer, para o custeio de suas necessidades 
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materiais cotidianas, pelo rito da constrição pessoal.

A exequente ás fls. 58, informa que o débito alimentar fora devidamente 

quitado e, postula pela extinção da presente ação.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

924, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, ante a 

comprovação de quitação integral da obrigação alimentar exequenda.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Sem custas.

 P.R.I. C.

 Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1097550 Nr: 9498-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRSP, MSPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 Código 1097550

Espécie Execução de Prestação Alimentícia

Vistos etc.

Cuida-se de Execução de Prestação Alimentícia, proposta por Monalisa 

Rezende Souza Pereira, representado, por sua mãe, Monica Souza 

Pereira Rezende, em desfavor de Alexandre Rezende Souza, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A ilustre Defensoria Pública, requereu a intimação pessoal da parte autora 

às fls. 68.

 A exequente fora procurada, em seu endereço, declinado nos autos e, 

não fora encontrada, visto que se mudou, conforme fls. 71, em seguida 

fora intimada por edital às fls. 74.

Observando-se a determinação, contida no parágrafo único do art. 274 do 

CPC, tem-se que compete à parte atualizar seu endereço nos autos, 

presumindo-se válida a intimação, dirigida ao endereço declinado na inicial, 

quando esta não adota as providências de sua alçada.

A inércia e desídia da exequente culminaram na integral frustração do 

procedimento, impedindo que o processo atingisse satisfatoriamente o seu 

objetivo.

 Diante do exposto, essencialmente em face do desinteresse da parte 

exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, com fulcro no art. 485, III do 

Código de Processo Civil.

Via de consequência devem ser recolhidos os mandados de prisão que, 

por ventura, tenham sido encaminhados para cumprimento.

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Sem custas.

P.R.I.C.

 Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 385372 Nr: 21216-96.2009.811.0041

 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: LEONY DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURINO LEITE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante à informação dos Correios de fls. 96 e106, de que no endereço 

indicado, não há entrega de correspondência, determino a intimação da 

Inventariante, pessoalmente, através de oficial de justiça, em 05 (cinco) 

dias, para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Advirta-se que, em caso de não comparecimento, no prazo acima 

estabelecido, o processo será extinto por desinteresse processual.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010091-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. T. S. (REQUERENTE)

R. A. D. A. E. L. (ADVOGADO(A))

A. G. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AÇÃO DE ALIMENTOS JUSTIÇA GRATUITA - 

ZONA 03 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MMª JUÍZA ÂNGELA 

REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN NÚMERO DO 

PROCESSO: 1010091-02.2018.8.11.0041PJE VALOR DA CAUSA: R$ 

90.000,00 ESPÉCIE: DIVÓRCIO LITIGIOSO PARTE AUTORA: DOUGLAS 

TAPAJOS SCOLARI Endereço: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN MARINO, 

QUADRA 18, AVENIDA A, S/N, PARQUE RESIDENCIAL DAS NAÇÕES 

INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-910 ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA: Advogado: ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB: 

MT18056/O, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA OAB: MT0017306A 

Endereço: RUA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, 214, (LOT VI 

IPASE), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-200 PARTE 

RÉ: RAQUEL SCOLARI TEIXEIRA Endereço: AVENIDA B, 273, PARQUE 

RESIDENCIAL DAS NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78056-842 

DATA, HORÁRIO E LOCAL DE AUDIÊNCIA: A audiência se realizará no dia 

11/10/2018 , às 15:00 horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO na 

conformidade do despacho abaixo transcrito e da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste mandado, 

para responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da 

audiência, se não houver acordo. DESPACHO/DECISÃO:CÓPIA ANEXA E 

TERMO DE AUDIÊNCIA. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cuiabá, 27 de agosto de 2018 SHIRLEI FREIRES DA 

SILVA Gestora Judiciária (assinado digitalmente) Sede do Juízo e 

Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - D - Bairro: 

Centro Político Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT Cep:78049905 - Fone: 

(65) 3648-6456/ 6455

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1035614-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD FERNANDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

FELIPE AMORIM REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE AMORIM REIS (ADVOGADO(A))

JURISDICAO VOLUNTARIA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1035614-50.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONALD FERNANDES DE CAMPOS INVENTARIADO: 

JURISDICAO VOLUNTARIA Vistos etc. Indefiro, por ora, o pedido de 

gratuidade, pelo que concedo, excepcionalmente, o recolhimento das 

custas processuais ao final do processo, com fundamento no provimento 

18/2012 CGJ. Recebo o presente inventário, ressalvando, desde já, a 

possibilidade de conversão, para o rito do arrolamento comum. Em que 

pesem as razões invocadas no petitório de id. 14626676, verifica-se que 

pende de provas aptas a comprovar os danos, em tese, causados ao 
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espólio, até mesmo porque o processo não se afastou de seu limiar. A 

ação foi proposta na data de 30/11/2017 e até esta data não conta com 

inventariante nomeado, o que causa efetivo prejuízo ao espólio, sendo 

certo que o inventariante nomeado por este Juízo assumirá muitos 

deveres, dentre eles o dever de “administrar o espólio, velando-lhe os 

bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”, nos termos do 

disposto no art. 618, inciso II, Código de Processo Civil. Ademais, poderão 

os herdeiros interessados buscar, em sendo o caso, mediante o 

procedimento adequado, a remoção do inventariante, atentando-se ao 

disposto no art. 622, do CPC, especialmente quanto as provas 

necessárias, além de poder se valer das medidas cabíveis à 

responsabilização do mesmo, caso demonstrada sua atuação em prejuízo 

ao espólio. Acrescente-se a isso que, na correspondência, data de 

09.01.2017, constante do id. 14626813, o falecido Juarez, afirma sua 

confiança em seu irmão Alceu, que, aliás, subscreve com este a referida 

missiva, endereçada a seu advogado. Nesse cenário, nomeio como 

inventariante ALCEU POMPEU DE CAMPOS. Intime-se, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias, em atenção ao disposto no art. 617, 

parágrafo único, do CPC e, as primeiras declarações nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, em conformidade com o art. 620 do CPC. Sendo de 

interesse do inventariante, junto às primeiras declarações, pode ser 

aportado o plano de partilha amigável (art. 651, CPC). Na mesma 

oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal. Nos termos do provimento nº 56/2016 – CNJ, 

deverá a parte autora trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços Compartilhados, tudo no prazo acima. 

Citem-se, após, os interessados não representados, pelo correio, se for o 

caso, para que se manifestem, no prazo comum de 15 (quinze) dias e, por 

edital, eventuais interessados, em observância ao disposto no art. 259, 

inciso III, do CPC, conforme determina o art. 626, §1º, do CPC. Intime-se a 

Fazenda Pública, (CPC art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e 

podendo, se deles discordar, juntar provas de cadastro, em 20 (vinte) dias 

(art. 629 do CPC) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634 do CPC), manifestando-se expressamente. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e, quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos às últimas declarações (art. 363 do CPC), 

digam no prazo comum de 15 dias (art. 637 do CPC). Se concordes, ao 

cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações sobre a existência de veículo, registrado em nome do de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência / inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para a conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Por fim, consigno que, de acordo com o art. 654, 

do CPC, a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o 

julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente 

garantido. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023497-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. O. (REQUERENTE)

MICHELE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DA SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

LEIDY LAURA SILVA DE MELO (REQUERENTE)

V. D. M. O. (REQUERENTE)

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

WILMAR ALVINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAROLINA BORGES CORDEIRO (ADVOGADO(A))

DIEGO FERNANDO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA (REQUERENTE)

M. V. M. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU DA SILVA OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1023497-61.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEIDY LAURA SILVA DE MELO, VINICIUS MELO OLIVEIRA, 

MARIA VALENTINA MELO OLIVEIRA, VICENTE DIMITRI MELO OLIVEIRA, 

THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA, DIEGO FERNANDO OLIVEIRA, ADRIANA DA 

SILVA DE ASSIS, MICHELE DA SILVA OLIVEIRA INVENTARIADO: DIRCEU 

DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. Compulsando-se os autos, verifica-se 

que as herdeiras Michele da Silva Oliveira e Adriana da Silva de Assis, 

apresentaram impugnação ao arrolamento de bens, realizado pela 

inventariante, conforme se observa do id. 12879104. Nesse cenário, 

INTIME-SE a inventariante para que se manifeste, quanto à impugnação, 

constante do id. 12879104, em 05 (cinco) dias. Outrossim, determino a 

utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos, 

em nome do falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, 

em busca de informações, sobre a existência de veículo, registrado em 

nome do de cujus. Caso haja valores, estes devem ser transferidos para a 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Ademais, venham aos 

autos as três últimas declarações de imposto de renda, em nome do 

espólio à Receita Federal do Brasil, por meio do sistema conveniado. 

Guarde-se a devida confidencialidade. Na sequência, dê-se vista dos 

autos ao zeloso Ministério Público para pronunciamento, em face da 

existência de interesse de incapaz. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 

27 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009533-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. Z. M. (EXEQUENTE)

MAGNO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JEANNY ZIEBELL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

SERGIO MOURA MENDES (EXECUTADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1009533-64.2017.8.11.0041. 

EXEQUENTE: ANA BARBARA ZIEBELL MENDES, JEANNY ZIEBELL 

EXECUTADO: SERGIO MOURA MENDES Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença, requerido por Jeanny Ziebell e outra, em face 

de Sérgio Moura Mendes, sustentando o descumprimento do acordo 

realizado entre as partes, e homologado por este Juízo no id. 13103375. 

Infere-se das razões levantadas pela requerente que o requerido não teria 

entregue as chaves dos imóveis de lotes nº. 4, 9 e 13, da quadra 4, ala B, 

de matrículas nº. 1179, 1743 e 1150, localizados na cidade de Nobres. 

Ademais, asseverou que, o imóvel de matrícula 1.743, que possui área de 

588,00 m², contou com a alienação de parcela de sua área (413,00m²), 

remanescendo, assim, uma área de 175,00m² e, não 133,00m² , conforme 

constou do acordo realizado, razão pela qual, entende ser necessária a 

retificação do formal de partilha. O requerido, por sua vez, sustenta que 

as chaves dos imóveis estão à disposição da requerente, desde a data de 

19/07/2018, no escritório de seu advogado, juntando termo de entrega de 

imóveis. Quanto à metragem do imóvel, afirma que as mesmas constavam 

da declaração de seu imposto de renda e foi aceito pela requerente 

quando do acordo. É o que cabe relatar. Preliminarmente, quanto à entrega 

dos imóveis, o requerido informou que as chaves destes se encontram à 

disposição da requerente no escritório do seu advogado e, sendo assim, 

deverá ser a mesma intimada para que as retire. Por outro lado, quanto à 

possível discrepância quanto à metragem do imóvel, em face de alienação 

parcial de sua área, caberá à parte buscar a anulação do acordo 

homologado, já que deverá ser comprovada alguma razão que a justifique, 

não cabendo sua discussão pela via do cumprimento de sentença. Diante 

do exposto, INTIME-SE o requerido, para que comprove a quitação das 

despesas com energia, água e IPTU a que se obrigou, nos termos do 

acordo, já que colocou os imóveis à disposição da requerente, em 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 234 de 429



(cinco) dias. INTIME-SE a represente, para que se manifeste, em cinco 

dias, findo o prazo para pronunciamento do requerido. Após, voltem os 

autos conclusos para análise da questão, ainda, pendente de apreciação, 

no que tange ao débito, perante o Colégio Plural. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020780-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. C. (REQUERENTE)

K. M. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. I. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1020780-08.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

LUIZA CANDIA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 245, - DE 11899 A 

14185 - LADO ÍMPAR, CIDADE ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-485 

PARTE REQUERIDA: Nome: VALDEMIR INACIO DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO, RUA N, 290, RUA N, NUMERO 290, 

COHAB CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 

FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, 

no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,27 de agosto de 

2018. Assinado eletrônicamente.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1024006-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. O. (ADVOGADO(A))

O. M. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

D. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1024006-55.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ONOFRA MARQUES DA SILVA Endereço: RUA TRINTA E DOIS, 20, 

QUADRA 155, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-160 PARTE 

REQUERIDA: Nome: CESAR ARNANDES DA SILVA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima 

qualificada (o), para tomar ciência e providências que entender 

pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO prolatado (a) neste 

processo. DESPACHO ID N. 9281543 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,27 

de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019837-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. (ADVOGADO(A))

M. D. A. R. (REQUERENTE)

M. M. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________ Ofício n. 405/2018/PJE CUIABÁ, 27 de 

agosto de 2018. PROCESSO Nº: 1019837-88.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MAXUEL MOGNOL FILHO, MIRIAN DE ALMEIDA RABAIOLI 

REQUERIDO: MAXUEL MOGNOL De ordem de MM. Juiz de Direito Dr. 

Gilperes Fernandes da Silva Prezado(a) Senhor (a): O presente ofício, 

extraído dos autos em epígrafe, tem por finalidade SOLICITAR a Vossa 

Senhoria que proceda a cientificação/notificação do oficial de justiça 

JORGE EDUARDO LEIRIA, para que o mesmo devolva o mandado juntado 

no ID n. 14070331 que se encontra em sua posse desde 09/07/2018, haja 

vista o lapso decorrido, com a respectiva certidão. Outrossim, solicito 

informações quanto às providências adotadas no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob as penas da lei. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA 

JUDICIÁRIA A SENHORA GESTORA RESPONSÁVEL PELA CENTRAL DE 

MANDADOS - FÓRUM DA COMARCA DE CUIABÁ/MT 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018701-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. D. S. (REQUERENTE)

R. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. M. D. S. (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1018701-56.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

GEDAIAS MARQUES DA SILVA Endereço: RUA DAS GRALHAS, 2, 

QUADRA 11, CONDOMÍNIO BELVEDERE, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-860 

PARTE REQUERIDA: Nome: GABRIELLY TIBALDI MARQUES DA SILVA 

Endereço: RUA DAS GRALHAS, 2, QUADRA 11, CONDOMÍNIO 

BELVEDERE, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-860 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificado, para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO 

prolatado neste processo. DESPACHO ID N. 13963795 OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,27 de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1073715 Nr: 56960-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDSW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PITTER JOHNSON DA SILVA 

CAMPOS - OAB:15.980/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

certidão de fls. 91, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 754760 Nr: 6753-47.2012.811.0041

 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: ELIZANETH RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO GUEDES MAXIMILIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação do procurador da inventariante para 

que junte aos autos, comprovante de guia de recolhimento de expedição 

de Formal, com três folhas, Guia de autenticação de peças para 
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expedição do Formal e cópias de acordo com artigo 1.027 do CPC, no 

prazo de dez dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 754460 Nr: 6442-56.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON BARBOSA, HEDENIR VIEIRA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO EUSTÁQUIO BARBOSA, PEDRO 

TARCISIO BARBOSA, MARIA HELENA COIMBRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, JOSÉ RUBENS BALBOT - OAB:10.171, JOSÉ RUBENS 

BALBOT - OAB:10171/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE 

- OAB:1585-A/MT, GRAZIELLA CATHALAT - OAB:12.336/MT, 

MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12.716/MT

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

impulsiono os autos para intimação do requerido para apresentar 

contrarazoes no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752228 Nr: 4046-09.2012.811.0041

 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: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO 

ASSUNÇÃO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

4046-09.2012.811.0041, Protocolo 752228, 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.: 1017016 Nr: 30575-60.2015.811.0041

 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: SILMARA DE PAULA E SILVA, ERLM, ARIANA SOUZA 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELTON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) INGRID DE SOUZA 

EICKHOFF, para devolução dos autos nº 30575-60.2015.811.0041, 

Protocolo 1017016, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016593-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. C. B. B. (REQUERIDO)

JEFFERSON SILVA BISPO (REQUERIDO)

JENILFFERSON SILVA BISPO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido liminar, uma vez que 

não estão presentes suficientes para a concessão do pleito, ante a 

necessidade de comprovação da existência da união estável. Designo 

audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 

10/09/2018 às 13h30m. Cite-se os requeridos, por mandado, e intimem-se 

as partes para comparecerem a audiência supra designada, 

acompanhada de seus advogados/defensores públicos. Deverá constar 

do mandado que, a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual 

(art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada 

a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo Autor (art. 344, do NCPC). Ainda, nos 

termos do art. 695, §1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo. Notifique-se o Ministério Público Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. 

Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016593-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. C. B. B. (REQUERIDO)

JEFFERSON SILVA BISPO (REQUERIDO)

JENILFFERSON SILVA BISPO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

10/09/2018 ÀS 13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 27 de agosto de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1125737 Nr: 21230-36.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

DANIEL PIRES DE MELLO - OAB:18214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Farias Saber - 

OAB:OAB/MT 15959, Josiane Faustino Azevedo Saber - 

OAB:OAB/MT 24438

 Vistos, etc.

Autos n.º 1125737

As partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há 
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preliminares a serem apreciadas, assim sendo, com fulcro no artigo 357 

do CPC, fixo como pontos controvertidos: i) o valor a ser pago a título de 

pensão alimentícia em favor dos menores Ana Claudia Lima de Mattos e 

André Luiz Lima de Mattos; ii) a partilha de bens. (fls. 123 – verso, 

parágrafo quarto).

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 22/11/2018, às 

17:00horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e 

as que vierem a serem arroladas, cientificando as partes que para ser 

intimado, o rol deverá ser apresentado com antecedência de 20 (vinte) 

dias, caso contrário entender-se-á que comparecerão independentemente 

de intimação.

Intimem-se as partes, a fim de comparecerem à audiência, com a finalidade 

de prestarem esclarecimento/depoimentos aos autos. (art. 385, § 1.º do 

C.P.C.)

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1138063 Nr: 26578-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12087-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1138063

Visando solucionar o litígio da forma mais célere, e observando o artigo 

334 do Código de Processo Civil, e observando que o requerido foi citado 

por edital e agora compareceu aos autos, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 21/11/2018 às 15h00m.

Cientifique-se o Ministério Público

Intimem-se pessoalmente as partes, bem como seus representantes 

legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1123893 Nr: 20383-34.2016.811.0041

 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: RDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499, 

UNIJURIS - CAMPUS PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3ª DEFENSORIA

 Assim, advirto aos genitores quanto à alienação parental e suas 

consequências, intimando-os desta decisão, bem como para que cumpram 

com as visitas, vez que o interesse do menor deverá prevalecer diante 

das dificuldades dos genitores em se relacionar.Desta forma, ACOLHO 

PARCIALMENTE PEDIDO INICIAL por sentença (art. 487, I do CPC), 

DETERMINO A GUARDA compartilhada do menor ANTONY AMORIM DA 

SILVA aos pais RICARDO DE AMORIM MACEDO e JESSICA CRISTINA DA 

SILVA, devendo o menor continuar residindo com o genitor, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos.Quanto às visitas a serem realizadas 

pela genitora ao filho, será realizada de forma livre, a fim de que o menor 

possa ter convívio com a genitora e o acompanhamento desta durante o 

seu tratamento de saúde.Nas festividades de final de ano, passará, 

alternadamente, o natal com o pai e o ano novo com a mãe, invertendo-se 

no ano seguinte; nos dias em que se comemora o dia dos pais, com o pai e 

nos dias que se comemora o dia das mães, com a mãe.As férias o menor 

passará a primeira metade com a genitora e a segunda metade com o 

genitor, invertendo – se o ano seguinte. Sem custas por se tratar de 

justiça gratuita, o qual conceda também para a parte requerida. Expeça – 

se termo de guarda compartilhada. Cientifique-se o Ministério 

Público.Transitado em julgado arquive-se, procedendo às devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

agosto de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025587-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SILVANA NOVAES SANTOS (ADVOGADO(A))

IONI FERREIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON WILSON SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de 

justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação que visa 

regular os termos da Curatela, pelo que, designo audiência para entrevista 

do requerido (art. 751, do NCPC), no dia _14____/__11___/2018, às 

__14___h__00___min. Cite-se o interditando e intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato, cientificando-a que, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da audiência, poderá impugnar o pedido (art. 752, do 

NCPC). Em razão dos documentos acostados à inicial, que demonstram o 

problema de saúde do requerido (probabilidade do direito) e havendo 

fundado receio de dano, já que necessária a manutenção das despesas, 

e não havendo perigo de irreversibilidade do deferimento da antecipação 

de tutela e diante da previsão do art. 87, da Lei 13.146/2015, defiro o 

pedido e nomeio LEILA RODRIGUES DA SILVA como curadora provisóri do 

interditando, a fim de que possa assisti-la, nos atos de natureza 

patrimonial e negocial (art. 85, da Lei 13.146/2015). Tome-se por termo o 

compromisso (art. 759, do NCPC) e expeça-se alvará. Nos termos do art. 

753, do NCPC, determino a realização de prova técnica quanto a 

capacidade da requerida, devendo a Senhora Gestora agendar data, para 

que, as partes compareçam na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal 

do Estado de Mato Grosso, Setor de Neuropsiquiatria Forense, rua Sete, 

esquina com a rua Parecis, sem n.º, Bairro Carumbé, CEP 78050-420, 

Fone 3613-1205, para realização do exame. Nomeio o médico oficial 

credenciado pela Secretaria de Justiça, que desempenhará seu encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apresentar laudo técnico 

no prazo de 30 dias após a realização do exame, no qual deverão ser 

respondidos os seguintes quesitos: a) Qual a doença da requerida?; b) 

Qual o CID?; c) A enfermidade ou deficiência retira da requerida o 

necessário discernimento para os atos negociais e patrimoniais? Se 

positivo, em que limite?; d) Se por causa duradoura ou transitória a 

requerida pode exprimir sua vontade?; e)Se transitória, há prazo para 

readquirir sua capacidade plena; f) Se demonstrada a incapacidade, para 

quais atos haverá necessidade de curatela?. Com a data do exame nos 

autos, intime-se as partes para comparecimento, bem como, para no dia 

levar consigo atestados, exames e receitas médicas que tiver em seu 

poder. Com o laudo nos autos, intimem-se as partes, para se manifestarem 

e, após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1034585-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MANOEL DE ARRUDA FILHO (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 237 de 429



EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIAS DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034585-62.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID , bem como para 

comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento designada 

para o dia 04/10/2018, às 15:40h, neste Fórum da Capital, portando todos 

seus documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)

(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de prévio depósito 

de rol, importando sua ausência em extinção e arquivamento do processo. 

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003545-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

R. T. C. D. S. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. M. (RÉU)

D. L. C. (ADVOGADO(A))

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 1003545-62.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para comparecer para a coleta de material 

genético para exame de DNA no Laboratório Carlos Chagas (Unidade 

Jardim das Américas - Rua Buenos Aires, n.º 452, Jardim das Américas, 

Cuiabá/MT, CEP 78060-364, telefone: 3628-1523 / 3628-1200 / 

3627-5656), no dia 14/09/2018, às 15h00m, munidos de 02 cópias dos 

seus RG e CPF. Advirta a PARTE REQUERIDA de que o seu não 

comparecimento injustificado suprirá a prova que se pretende produzir 

com o exame (art. 232 do CC) Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003545-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. (AUTOR(A))

R. T. C. D. S. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. S. M. (RÉU)

D. L. C. (ADVOGADO(A))

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 1003545-62.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para comparecer para a coleta de material 

genético para exame de DNA no Laboratório Carlos Chagas (Unidade 

Jardim das Américas - Rua Buenos Aires, n.º 452, Jardim das Américas, 

Cuiabá/MT, CEP 78060-364, telefone: 3628-1523 / 3628-1200 / 

3627-5656), no dia 14/09/2018, às 15h00m, munidos de 02 cópias dos 

seus RG e CPF. Advirta a PARTE REQUERENTE de que deverá adiantar o 

valor do exame de DNA, que posteriormente será suportado pela parte 

que sucumbir no presente processo. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037793-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. F. D. S. (ADVOGADO(A))

M. C. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. N. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1037793-54.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14839365, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

25/10/2018, às 15:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005951-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. C. A. (AUTOR(A))

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. A. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005951-22.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14856874, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

25/10/2018, às 16:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014368-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIA CRISTINA DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

Glauco José Carneiro Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMARGO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1014368-61.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14968920, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012673-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (AUTOR(A))

M. S. M. (ADVOGADO(A))

R. C. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. D. C. S. (RÉU)

R. B. D. C. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14962897, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020866-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO DOS SANTOS BRUM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA TEIXEIRA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020866-76.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14559938 - "VISTOS, ETC. Tendo em vista que 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 o art. 189, inciso II, do NCPC, 

determino que o presente feito seja processado em segredo de justiça. 

Por conseguinte, verifico que os requerentes, não pleitearam os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não acostou ao 

feito o comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, razão 

pela qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme autoriza o 

artigo 290 do NCPC, bem assim, determino, no mesmo prazo, que 

retifique-se o polo passivo da ação e, ainda, proceda a adequação da 

narrativa, tendo em vista que inexiste, requerente e requerido, já que, ao 

que tudo indica, a pretensão externada no feito, é consensual. Às 

providências." Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033730-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELICE ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO SOARES RIBEIRO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1033730-83.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

13769215 - "VISTOS, ETC. (...) Prosseguindo, nomeio como inventariante, 

a irmã MARIA DELICE ALVES RIBEIRO, devendo ela prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC) e as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com 

o disposto no art. 620 do CPC. 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, nos termos do Provimento n° 56/2016–CNJ, 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 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, já que não há 

descrição dos bens, a pretensão de concessão de justiça gratuita e 

eventual retificação do valor da causa e análise da pretensão de 

concessão de assistência judiciária gratuita. Intime-se e cumpra-se. Às 

providências." Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013923-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (EXEQUENTE)

G. L. M. (EXEQUENTE)

T. S. B. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LEITE DA SILVA OAB - 887.102.701-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. M. (EXECUTADO)

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 Certifico que, intimado (ID 14646675), o 

executado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se 

manifestar. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1104192 Nr: 12220-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDFA, JSDDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE SANTOS DAMACEDO 

- OAB:7.065/MT, JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES 

- OAB:7065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE SANTOS 

DAMACENO, para devolução dos autos nº 12220-65.2016.811.0041, 

Protocolo 1104192, 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.: 48946 Nr: 10276-53.2001.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEANE RIBEIRO TAQUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSE VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS AURELIO 

DA COSTA

MARCOS AURÉLIO DA COSTA, para devolução dos autos nº 

10276-53.2001.811.0041, Protocolo 48946, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016144-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALDECIR BERTOONCELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR BERTOONCELLO (INVENTARIADO)

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

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 1016144-96.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, diante da 

petição de ID. 14503399 promovam-se as anotações e retificações de 

estilo. Outrossim, pretendem os interessados a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem condições de 

arcar com as custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. 

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. 

No caso dos autos, foi atribuído à inicial valor de alçada, argumentando os 

autores que a de cujus deixara apenas valores em conta, não sabendo 

precisar o quantum, razão pela qual postergo a apreciação do pedido de 
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gratuidade para após a apuração dos valores. Em decorrência, ressaindo 

da peça de ingresso que há apenas valores a serem inventariados, mas 

considerando que ressai da certidão de óbito que a extinta deixara bens a 

inventariar, intimem-se os interessados para esclarecerem a situação, e, 

apontando apenas a existência de valores a serem levantados, 

manifestem-se se possuem interesse na conversão do presente 

arrolamento em alvará, nos termos do artigo 666 do Estatuto Processual 

Civil, no prazo de 15 dias. Após, conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006136-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOHANA DIAS MOREIRA (REQUERENTE)

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROGERIO MOREIRA (REQUERENTE)

VALTER EVANGELISTA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA FERREIRA SILVA MOREIRA (INVENTARIADO)

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 1006136-60.2018 VISTOS, ETC. Recebo a petição de ID. 

14389034 e seus documentos como emenda à exordial. De outro viés, no 

que atine a pretensão de pagamento de custas e taxas judiciárias ao final 

do processo, alegando que não possuem condições de arcar com as 

despesas processuais e tendo em vista que o acervo hereditário 

certamente será suficiente para suportar os alusivos ônus, DEFIRO o 

pagamento ao final, devendo ser realizadas as anotações cabíveis. 

Todavia, tendo em vista os valores atribuídos aos bens inventariados, cuja 

somatória ultrapassa ao quantum atribuído a demanda, nos termos do 

artigo 292, §3º, do CPC/2015, procedo, de ofício, com a sua retificação 

para que passe a constar R$1.156.000,00 (um milhão e cento e cinquenta 

e seis mil reais), devendo ser efetuadas as anotações e retificações no 

sistema, sem prejuízo de nova emenda, acaso seja necessária a avaliação 

judicial dos bens. O processo, conforme assinalado na decisão de ID. 

13924634, tramitará como inventário litigioso. Em decorrência, nos termos 

do art. 617, I do CPC/2015, nomeio como inventariante o viúvo da de cujus 

Carlos Rogerio Moreira, devendo prestar compromisso no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015) e as primeiras 

declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto 

no art. 620 do CPC/2015. Ressalto que não obstante na peça de ingresso 

o viúvo tenha efetuado o plano de partilha, consignando tratar-se de 

meeiro e herdeiro dos bens deixados pela de cujus, consigno que esta 

magistrada compartilha do entendimento consolidado pelo Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que o cônjuge supérstite, casado no 

regime de comunhão parcial, somente concorre com os descendentes se 

o autor da herança houver deixado bens particulares, situação que 

deverá ser observada por ocasião do préstimo das primeiras declarações. 

Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. 

INVENTÁRIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL 

DE BENS. CONCORRÊNCIA COM OS DESCENDENTES. RESTRIÇÃO AOS 

BENS PARTICULARES DO FALECIDO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, 

DO CÓDIGO CIVIL. 1. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda 

Seção desta Corte, consolidada por ocasião do julgamento do RESP nº 

1.368.123/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Rel. p. o acórdão Ministro Raul 

Araújo, DJe 08/06/2015, nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil, o 

cônjuge supérstite, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 

concorrerá com os descendentes do de cujus estritamente quanto aos 

bens particulares eventualmente constantes do acervo hereditário. 2. 

Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 1.641.867; Proc. 

2015/0122731-8; MS; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 

07/02/2018; DJE 14/02/2018; Pág. 3983) Outrossim, na mesma 

oportunidade retro mencionada, deverão ser apresentadas aos autos as 

certidões de dívida atualizadas das Fazendas Públicas Federal, Estadual 

(expedida pela Procuradoria Geral do Estado) e Municipal (expedida pela 

Prefeitura de Cuiabá/MT) em nome da falecida, bem como o comprovante 

de pagamento/isenção do ITCD, devidamente acompanhado da GIA-ITCD. 

Após, intime-se a Fazenda Pública Estadual para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre os valores atribuídos aos bens descritos nas 

primeiras declarações (CPC, art. 629), e, se deles discordar, poderá 

acostar aos autos provas de cadastro imobiliário, ou atribuir valores, que 

poderão ser aceitos pelos demais interessados (art. 634 do CPC), 

mediante manifestação expressa. Na sequência, intime-se o Ministério 

Público, diante da existência de herdeiro incapaz. Havendo concordância, 

quanto às primeiras declarações e, quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, apresente-se às ultimas declarações (art. 628 do CPC), 

intimando-se o Ministério Público na sequência (art. 637 do CPC). Se 

concordes, ao cálculo digam, em 05 dias (art. 638 do CPC). 

Derradeiramente, entendo por bem esclarecer que a Resolução nº. 03 de 

12 de abril de 2018, a qual regulamenta o PJE, é hialina ao dispor que o 

peticionamento no processo virtual, inicial e intermediário, pode ser 

efetuado através do editor de texto OU pela inclusão de arquivo em ‘pdf’, 

logo, SUPLICA-SE que não seja efetuado pelos dois meios, devendo as 

partes colaborarem para a rápida solução do litígio, obrigação instituída 

pela Lei Processual de 2015. Às providências. Cuiabá/MT, 27 de agosto 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018397-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA (IMPETRANTE)

VICTOR TANURI GORDILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em 

epígrafe, abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às 

despesas do SR. OFICIAL DE JUSTIÇA em diligência no Bairro Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. DECISÃO: "Assim, entendendo que foram satisfeitos os 

requisitos autorizadores da antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta 

ação mandamental para determinar que a autoridade coatora se abstenha 

de exigir o ICMS sobre parcela de fatura correspondente à demanda 

contratada, tomando-se por base de cálculo do imposto exclusivamente o 

valor pago em decorrência do consumo de energia elétrica efetivamente 

utilizada, sob pena de responder por crime de desobediência. 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."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 877192 Nr: 14933-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO BAZZANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO ( FUNCAB )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar.

Ante a declaração de hipossuficiência da parte autora (fl. 14), defiro a 

Justiça Gratuita.
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Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 817837 Nr: 24255-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PITANGUEIRAS ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL, 

GERENTE DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO, GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS 

RECEITAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, GERENTE DE NOTA FISCAL DE 

SAÍDA /SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:13393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

DENEGO a ordem mandamental, com resolução de mérito, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do 

CPC.

Por consequência, revogo a liminar outrora deferida.

Isento as partes do pagamento das custas e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. C.

Cuiabá – MT, 23 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 802560 Nr: 9026-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Habeas Data->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELMIRA CANTARELLI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEFFAS SOARES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 4.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, em virtude da existência do foro privilegiado, 

reconheço ex officio a incompetência absoluta deste juízo, razão pela qual 

declino em favor de uma das Câmaras de Direito Público do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o decurso ou a renúncia do prazo recursal, com as anotações 

devidas remetam-se os autos ao TJMT.

P. I. C.

Cuiabá – MT, 23 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1320460 Nr: 13315-62.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA DA COSTA ARRUDA, CHIRLEY RODRIGUES 

TAVEIRA, EULINA DA SILVA INFANTINO, CELIA MARIA GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA, CARMEN CECILIA DOMINGUES DE OLIVEIRA, DJALMA VIEIRA 

NASCIMENTO, ENEIDE MARIA DE CAMPOS DIAS, ELZA MARTINS SOARES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 21 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1320465 Nr: 13319-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIA COENE RAMOS, LAIDES DELBONE DE 

ANDRADE, MARIA CORDEIRO RODRIGUES, NEVIO MINAS NOVAS, EDILZA 

LEILLE DE ARRUDA, MARIA DE LOURDES MANSANO ARTERO, JOSÉ 

CARLOS LOPES DIAS, SEBASTIANA RODRIGUES DA CRUZ MENEGUCI, 

ROSIMEIRE PACHECO DOS SANTOS MORETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 21 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025503-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO com a 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC. Condeno os 

Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, I do 

NCPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em 

julgado, certifique-se. Noticia a Parte Requerente pela petição de Ids. 

9744565 e 14645062 que os Requeridos, embora intimados da decisão 

que concedeu a tutela e demais determinações, não estão cumprindo-a, 

pois, deliberadamente até o momento não providenciaram a assistência 

necessária ao tratamento médico. Assim, requereu o bloqueio de valores 

junto às contas únicas do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá 

com sua imediata transferência para a conta bancária da prestadora de 

serviços, de modo que esta possa providenciar o devido tratamento. No 

entanto, a Parte Autora apresentou nos autos apenas um orçamento do 

tratamento requerido. Desta forma, intime-se a Requerente para 

apresentar, no mínimo, 3 (três) orçamentos, de fornecedores distintos, 

indicando os valores da medicação e/ou procedimentos, junto à um laudo 

médico atualizado, bem como os dados bancários das prestadoras de 
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serviços, para transferência do valor a ser bloqueado. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014825-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DOS SANTOS MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LION DOS SANTOS MIRANDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO com a 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC. Sem custas e 

honorários, posto que os honorários de advogado nas ações 

patrocinadas pela defensoria pública destinam-se ao próprio Estado. O 

fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica é matéria 

contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o credor 

dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria defensoria, já 

que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do Estado. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em julgado 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. Noticia a 

Parte Requerente pela petição de Id. 14761265 que os Requeridos, embora 

intimados da decisão que concedeu a tutela e demais determinações, não 

estão cumprindo-a, pois, deliberadamente até o momento não 

providenciaram a assistência necessária ao tratamento médico. Assim, 

requereu o bloqueio de valores junto às contas únicas do Estado de Mato 

Grosso e Município de Cuiabá com sua imediata transferência para a conta 

bancária da prestadora de serviços, de modo que esta possa providenciar 

o devido tratamento. No entanto, os orçamentos apresentados pela parte 

Requerente em Id. 8246938/8246939, foram orçados no ano passado. 

Desta forma, intime-se a Requerente para apresentar, no mínimo, 03 (três) 

orçamentos, de fornecedores distintos, indicando os valores da 

medicação e/ou procedimentos, junto à um laudo médico atualizado, bem 

como os dados bancários das prestadoras de serviços, para 

transferência do valor a ser bloqueado. P.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: 0500356-07.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI (ADVOGADO(A))

IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (IMPETRADO)

Outros Interessados:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no 

Termo de Apreensão e Depósito n. 1120872-6, ratificando a liminar outrora 

concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.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: 0500696-48.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA PIMENTEL (IMPETRANTE)

JOAO CELESTINO BATISTA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO INDEA/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA almejada, para a anular o ato de remoção do 

impetrante para o Município de Tesouro-MT. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005778-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Isto posto, compulsando os autos, verifico que os 

argumentos trazidos pela Parte Embargante não refletem qualquer uma 

das causas ensejadoras dos embargos de declaração, dado que a 

decisão em exame, não possui omissão em seu conteúdo discutido, 

contradição em sua fundamentação ou mesmo obscuridade. Assim, 

entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão anterior proferida, motivo pelo qual não pode ser acolhido. Desta 

forma, pela fundamentação supra, REJEITO os embargos declaratórios 

oferecidos em face da decisão que determinou a emenda à inicial. 

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: 1010939-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOG FLORESTAL PRODUCAO DE MADEIRAS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

GUILHERME SOUZA PEDROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO 

MATO GROSSO - SEFAZ (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA 

para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas nos 

Termos de Apreensão e Depósito n. 1134597-6 e 1134647-4, ratificando a 

liminar outrora concedida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII 

da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 
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Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009. 

P.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: 1028059-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Silvano Macedo Galvão (ADVOGADO(A))

IRANI MACHADO FERREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.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: 1034417-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS (ADVOGADO(A))

BRUNO FOGACA MACHADO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Arnon Osny, Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.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: 1035582-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR (ADVOGADO(A))

CENTRALCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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:Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os embargos 

declaratórios oferecidos em face da decisão que determinou a emenda à 

inicial. 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: 1000961-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIDAS S.A. (AUTOR(A))

MATHEUS MARTINS ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013146-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERNANDES DE SOUZA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026578-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (IMPETRANTE)

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT (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, etc. HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte Impetrante nestes 

autos de Mandado de Segurança impetrado por GRAFICA PRINT 

INDÚSTRIA E EDITORA LTDA contra ato do PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, 

com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as respectivas baixas. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020828-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

EDELVIGES FELIPE DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Em decorrência da decisão (Id. 14251263), já 

agravada, sobreveio petição (Id. 14758057) da Parte Requerente 

postulando a reconsideração desta. Contudo, compulsando os autos, 

constato que não se detectam fatos novos, circunstâncias relevantes ou 

adequabilidade probatória para rever a decisão, portanto, não havendo o 
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que se reconsiderar. Desta maneira, deixo de acolher o pedido de 

reconsideração (Id. 14758057), mantendo na íntegra a decisão tal qual 

fora lançada. Intimem-se Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035874-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARLOS SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DALVANEI OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

WAGNER LUIZ SAFF (AUTOR(A))

JOANISIO ROSA DE MORAIS (AUTOR(A))

CLEONICE PENTEADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA (AUTOR(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

JOSEFA CLARA FERNANDES (AUTOR(A))

HEUMAR JURELINO DE SIQUEIRA SALES (AUTOR(A))

ODIMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADEMIR PIRES CAMARGO (AUTOR(A))

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 tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O 

PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore à 

remuneração das Partes Requerentes o percentual decorrente da perda 

ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em 

sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao 

pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, 

dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração). Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais. Se ainda não 

houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da 

liquidação da sentença. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta 

de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir 

do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 

30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o 

Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual 

será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 4º, II, CPC/15) 

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC/15), 

de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de recursos 

voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019980-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

VIVIANE RAQUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018210-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERRAZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019905-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018476-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA MOREIRA RIBEIRO DE MELLO (AUTOR(A))

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023991-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLA FERNANDES MACCARI (ADVOGADO(A))

LENICE FERNANDES MACCARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010374-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

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:Desta forma, pela fundamentação supra, ACOLHO os embargos 

declaratórios oferecidos, para alterar a parte dispositiva da decisão 

Id.13143710, fazendo constar: “Diante do exposto, DEFIRO 

PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA postulada na inicial, recebendo o 

Seguro Garantia Apólice n. 04-0775-0263019, para o fim de reconhecer o 

direito da Requerente em obter certidões positivas com efeitos de 

negativa, referentemente aos créditos tributários objeto da NAI n. 

122655000032016355, bem como para que este crédito não enseje 

restrições às atividades da Requerente, como o apontamento em órgãos 

de crédito.” No mais, a decisão permanece como lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 
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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: 1010374-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037341-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZELI APARECIDA VIAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O 

PEDIDO da presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao 

Requerido que, assegure à Parte Autora a devida assistência conforme 

indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de 

procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, 

disponibilizando todos os necessários recursos para a realização do 

tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar 

deferida nestes autos, nesses termos. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do 

CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em 

julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027484-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIETE BARBOSA DE MORAIS E MORAES (AUTOR(A))

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:Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento 

ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a 

parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, 

§2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da 

Constituição Federal, ou efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 

(quinze) dias, sob a pena de extinção do processo sem o julgamento do 

mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X). 

Para tanto, determino que o Requerido traga aos autos o comprovante da 

última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a declaração de 

bens. 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1027894-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA DA SILVA BOHM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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:DECIDO. Denota-se da inicial que a presente demanda fora 

distribuída equivocadamente à este Juízo, uma vez que a matéria 

subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na Lei nº 6.858/80, 

se refere ao direito das sucessões, circunscrita à competência das Varas 

Especializadas da Família e Sucessões. Posto isso, declino da 

competência em favor de uma das Varas Especializadas da Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente. 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: 1027399-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN 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 Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas QBS 9456, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027367-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - ME (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - 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 Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Vistos, 

etc. Não obstante os motivos que calcam a pretensão da Impetrante, “in 

casu”, verifica-se imprescindível à manifestação do Impetrado para 

apreciação da liminar. Assim, notifique-se a autoridade indigitada coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações e, querendo, juntar 

documentos. Vindo as informações, juntem-se e venham-me os autos 

conclusos para a apreciação do pedido de liminar. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027478-30.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT (AUTOR(A))

RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Intimem-se a Requerente para sanar a falha que 

obsta o regular andamento do feito, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais e da taxa judiciária, juntando seus comprovantes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026755-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ ALENCASTRO CORREA (AUTOR(A))

ANDRE LUIS MOURA CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ - MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, ratificarem os atos processuais, até então, praticados. 

Atendida a esta providência, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012254-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORAIDE MANOEL DE MORAES (EXEQUENTE)

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, 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: 1013190-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MARQUES COSTA - ME (IMPETRANTE)

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Ademais, analisando a decisão combatida, constato que esta 

calhou-se dentro do pretendido pela Impetrante, já que suspendeu a sua 

inserção no regime de estimativa, ao passo que a retornou ao regime de 

apuração normal (art. 131 do RICMS/MT), conforme se depreende do 

Ofício anexo pelo Impetrado. Assim, verifico que a pretensão de 

determinação de inclusão da Impetrante no regime de apuração mensal, 

necessita da demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos no 

§3º do artigo 132 do RICMS/MT. Desta feita, a fim de dar cumprimento à 

decisão outrora proferida, determino ao Impetrado que inclua a Impetrante 

no regime de apuração mensal, desde que esta preencha adequadamente 

os requisitos necessários. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010519-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO (ADVOGADO(A))

PERICLES BALIEIRO UCHOA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei 

n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido 

ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas OBL 

9780, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde 

que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009591-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FELIX PINTO (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014341-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038808-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TANACA (ADVOGADO(A))

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017178-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ARAUTOS DO EVANGELHO DO BRASIL (AUTOR(A))

SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA KLEIN SIMON (ADVOGADO(A))

PATRICIA GEVEZIER PODOLAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016061-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ADAO DE AGUIAR BIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020868-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIA BORGES FRANCA TIBURCIO (AUTOR(A))

JAIRO GEHM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para requerer o que entender 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 903575 Nr: 32519-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS 

PARA EQUIPAMENTOS, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E 

SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS, GE HEALTHCARE DO BRASIL 

COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS, GE HEALTHCARE DO 

BRASIL COMERCIO E SERVIÇOSPARA EQUIMENTOS, GE HEALTHCARE 

DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA RQUIPAMENTOS, GE 

HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA 

EQUIPAMENTOS, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS 

PARA EQUIPAMENTOS, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E 

SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

FAZENDA DO ESTADO DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MORENO - 

OAB:165.075/SP, WALDIR LUIZ BRAGA - OAB:51.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em 

favor da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá.

Encaminhem-se os autos ao juízo competente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 38481 Nr: 5532-54.1997.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOMATON NORTE INDÚSTRIA PLÁSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:15005-A, Ernesto Borges Neto - OAB:8.224-A/MT, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes, para no prazo legal, requererem o que entenderem 

de direito.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquivem-se os 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 790052 Nr: 44089-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA PRESBITERIANA DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANNE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:14.462 OAB/MT, SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:7.259/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fl. 230 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 412946 Nr: 2170-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDETILA FRANÇA VAZ DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT
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 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da impugnação apresentada pelo Executado às fls. 

312/316.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1027066 Nr: 35389-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERICK VICTOR DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004293-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

KAROLINE CAMPOS QUEIROZ DAS NEVES (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1004293-31.2016.8.11.0041 AUTOR(A): KAROLINE CAMPOS QUEIROZ 

DAS NEVES RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se o 

embargado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º c/c art. 

183 do CPC. Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos para análise. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000496-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSE BERLATTO LEITE (ADVOGADO(A))

WILSON LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000496-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: WILSON LEITE REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 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. Após, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Com estas providências, voltem-me 

conclusos para sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente 

a lide. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020553-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TOLEDO ROMAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de petitório no qual o autor se manifesta sobre os 

pedidos de ID. 14332174 e 14332177 e requer o imediato cumprimento da 

decisão de ID. 12661871, a qual determinou o seguinte: Sendo assim, pelo 

fato do medicamento ser essencial para a garantia da saúde e da vida do 

autor, tendo em vista a inércia do requerido em provê-lo e o bloqueio 

judicial já realizado, autorizo o levantamento do valor de R$ 66.629,25 

(sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e cinco 

centavos) para aquisição do fármaco SINITINIBE 50mg (tratamento para 3 

meses). O alvará deverá ser expedido e o valor transferido para a conta 

da Associação Matogrossense de Combate ao Câncer, Banco do Brasil, 

Agência: 2960-2, conta corrente: 14221-2, CNPJ: 24.672.792/0001-09, 

para aquisição do medicamento SUNITINIBE 50MG, nos termos da 

prescrição médica. Após a aquisição, a Associação Matogrossense de 

Combate ao Câncer deverá prestar contas nos autos, conforme o 

Provimento nº 02/2015 – CGJ, apresentando a correspondente nota fiscal 

com a devida especificação do medicamento, demonstrando de forma 

analítica o valor e o medicamento fornecido, sob pena das 

responsabilidades cabíveis. É o que merecia relato. Tendo em vista a 

referida decisão, determino a liberação do valor bloqueado (R$ 66.629,25 - 

sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e cinco 

centavos) por meio de alvará a ser transferido para a conta da 

Associação Matogrossense de Combate ao Câncer, Banco do Brasil, 

Agência: 2960-2, conta corrente: 14221-2, CNPJ: 24.672.792/0001-09, 

para aquisição do medicamento SUNITINIBE 50MG, nos termos da 

prescrição médica. Após a liberação do alvará, intimem-se as partes para 

manifestação e o fornecedor para prestação de contas, no prazo de 10 

(dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027795-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (ADVOGADO(A))

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículo perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando o impetrante traz nos 

autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão 

de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Ademais, 

analisando os autos, verifico que não foi juntado aos autos o documento 

atualizado do automóvel em questão, o qual considero necessário para o 

deferimento de uma liminar. Deste modo, à vista do princípio da economia 

processual, faculto à parte autora juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, os 

documentos relacionados nos parágrafos supras. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019241-07.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E 

SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017529-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

LUCILENE MARQUES SCHITTINI (AUTOR(A))

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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027845-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR REIS DA SILVA (IMPETRANTE)

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (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:"(..) De todo o exposto, INDEFIRO a liminar 

vindicada pelo impetrante. 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."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1096960 Nr: 9284-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJALMA DA SILVA E SOUZA, MARIA DE FATIMA DA 

SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MT, ELONET HABITAÇÃO, LEVI, JOSÉ ANTONIO CARDOSO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, acolho o pedido de desistência formulado pelos Autores, e de 

consequência, com base no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se com as respectivas 

baixas.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1094574 Nr: 8236-73.2016.811.0041

 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: ALEXANDRE AUGUSTO BIANCARDI, ALCIBENE JOSE 

DA COSTA, ARLINDO DA SILVA RAMOS, ALTAIR PEREIRA DA SILVA, 

ADÃO JOÃO DOS SANTOS, MARCOS PAULO MELO DANTAS, CLISAIDE 

CELESTINA BATISTA, DOUGLAS OLIVEIRA GARCIA, FRANCISCO 

PEREIRA DA SILVA, JOSE ANTONIO PEREIRA, MIRIAN PATRICIA DE MELO 

DANTAS, CLEDISON LIMA PEREIRA, DEUCIR ASSIS NUNES, CLESIO 

ROGERIO NUNES, LINDALVA LIMA PEREIRA, JOSÉ DA SILVA ALVIM, 

MARIO MARCIO QUEIROZ SAAVEDRA, MAXSUEL CARLOS GONÇALVES 

DA SILVA, ROSANA DALMORO, CLEANE PEREIRA LIMA, EVERTON 

FERNANDES GARCIA, VANDEIR RODRIGUES BRANDÃO, PAULO 

RICARDO DE MELO DANTAS, DANIEL VIEIRA DE ALMEIDA, SALATIEL 

VIEIRA NUNES, VALDEMIR ASSIS NUNES, EZEQUIEL VIEIRA NUNES, 

JEFERSON BACANI RODRIGUES, TIAGO CEZAR BACANI, DELSO 

APARECIDO ALVES, SUELI DOS SANTOS VIEIRA, JOSÉ RAMOS 

CABRERA, HELENO JOAQUIM DE AQUINO, RENATO DA SILVA ASSIS, 

SAMUEL HENRIQUE REIS PEGO, JOELMIS ALMEIDA GONÇALVES, JOSUEL 

GONÇALVES FAGUNDES, LUIZ AUGUSTO DA SILVA, EDIVALDO DE 

SOUZA FERNANDES, VALTUIRES BALBINO DOS SANTOS, LUIZ 

GUILHERME SILVA DE AQUINO, CAMILA DA SILVA NOGUEIRA, LOURDES 

CIRSINO DE OLIVEIRA, MARCIA FABIANE ATAIDE JHONN, JHONATA H. V. 

DE OLIVEIRA, JOAO PAULO ASSIS DE ALMEIDA, JOSE CARLOS DE 

SOUZA MEIRA, CLEITON PEREIRA LIMA, LEONAN DOS SANTOS VIEIRA 

DE LIMA, TERTULIANA CARDOSO DAS NEVES, LOHANE PRISCILLA MELO 

LUZ, LUCICLEIA GERALDA DE SOUZA, LUCIMEIRE GERALDA DE SOUZA, 

CRISLAINE PATRICIA MELO DANTAS, NARSON RIBEIRO PINTO, LUAN 

PATRICK MELO LUZ, EDENILSO DA SILVA SANTOS, LEIDIANE VIEIRA SÁ, 

LETICIA APARECIDA VIEIRA, JAQUELINE PEREIRA LIMA, CLEOCIONE 

PEREIRA LIMA, LUCILENE GERALDA DE SOUZA GARCIA, EURICO 

COELHO DE OLIVEIRA, DILSON ANTÔNIO DA SILVA, BENEDITO FERREIRA 

COSTA FILHO, CLEBER COELHO DE OLIVEIRA, NELI FEDOSSI, EGIANE 

DELGADO PEREIRA, EDINEY DE SOUZA FERNANDES, SIDCLEI BENTES 

REIS, HELENO RODRIGO SILVA DE AQUINO, JOÃOMAR FLORENCIO 

SANTOS, MARIA ESTER NEVES DA COSTA, DJANE KELLY DA SILVA 

CARNEIRO, GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA MELO, LEANDRO SILVA 

SOUZA, HUGO AURELIO SILVA AQUINO, RENATO SIQUEIRA FARIAS, 

KELMER KIRLEY DE SOUZA CARNEIRO DA SILVA, LEA SOARES ALVES 

DANTAS, LUCIMAR GERALDA DE SOUZA, CRISTIANO LOREANO DOS 

SANTOS, LUIZ FELIPE DOMINGOS RODRIGUES, ROSANGELA PEREIRA 

BARBOSA, NILO VITORINO SOBRINHO, GILSON GONÇALVES MONTEIRO, 

CARLOS LUIZ DE PAULA, THAIS SANTANA DE PAULA, JESSICA LUANA 

PEREIRA MOURA, GENECY LUZ FAGUNDES, VALDEIR TEIXEIRA DA 

SILVA, WELITON A. PERUARI, ALESSANDRA DE SOUZA FERREIRA, KELI 

REGINA DAS NEVES, MAJORIE BIANNA ARRUDA LEAL, INES MARIA LIMA 

SILVA DE OLIVEIRA, MARIA PEDROSO DE OLIVEIRA, MARIA ANGELA DE 

ALMEIDA, MARIA GORETE DOS SANTOS LAGO, NAIR FATIMA DA SILVA, 

CLAUDINEY DE JESUS XAVIER, DANIEL FERNANDES GARCIA, MARCOS 

AUGUSTO DE SOUZA LOPES, GUILHERMINA SILVA, MARCELLA 

OLIVEIRA DA ROSA, LYSYE LYDYANNY DE SOUZA CARNEIRO DA 

SILVA, TALYANY TEYLLO DE MOURA ALVES, EVANILCE QUEIROZ DA 

SILVA, JOSE HIZALNEI RABELO OLIVEIRA, WAGNER EDEN DOS SANTOS, 

ELVIS ALVES CARDOSO DA SILVA, ASSEMBLEIA DE DEUS ATOS, 

HAROLDO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT, CÂMARA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, IGREJA BATISTA RENOVADA EL SHADDAY, 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO ALTOS DO COXIPÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PADILHA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 249 de 429



CARVALHO - OAB:3.330/MT, SALUISTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:12059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, acolho o pedido de desistência formulado pelo Autor, e de 

consequência, com base no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se com as respectivas 

baixas.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 944004 Nr: 56890-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISAN ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS 

RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Humberto da Silva 

Maizman - OAB:4501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Ante a todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

vindicada a fim de emitir ordem judicial à autoridade impetrada para que 

abstenha de utilizar os regimes de apuração tributária Estimativa Operação 

e Estimativa Simplificado a fim de calcular o ICMS eventualmente cobrado 

da impetrante; bem como para anular os Avisos de Cobrança Fazendária 

de números 1040503/337/68 /2014;  1040547/337/68 /2014 ; 

1040613/337/68/2014, conforme documentos de fls. 46/47, 48/49 e 50/51.

Considerando que a liminar deferida não impediu o impetrado de exigir da 

impetrante o pagamento do ICMS, salvo no caso da apuração pelos 

regimes Estimativa Operação e Estimativa Simplificado, não é o caso de 

aplicação do art. 309, III do CPC, devendo ser ratificada a decisão 

proferida nestes autos.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

P.R.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010435-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FREITAS RIBEIRO OAB - 284.315.101-53 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. O autor requer seja reanalisada o pedido liminar, haja vista a 

decisão que indeferiu o mesmo. Juntou documentos, por meio dos quais 

buscou demonstrar a impossibilidade do mesmo em arcar com as 

despesas decorrentes de energia elétrica da residência onde se 

encontram instalados os aparelhos de home care. É a síntese. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que o autor não trouxe qualquer fato novo 

capaz de alterar o entendimento deste Juízo. A tutela de urgência possui 

caráter excepcional e sua concessão está condicionada à efetiva 

demonstração de probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, o que não se vislumbra no caso em 

tela. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de reanálise da medida liminar, em 

face da ausência de mudança fático-jurídica a ensejar a reforma da 

decisão combatida, que SEGUE MANTIDA. Cumpra-se as determinações 

constante da decisão de ID. 12854878. AGAMENON ALCÂNTARA 

MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005065-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

promovida por SEBASTIÃO LEMES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado 

nos autos em epígrafe, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que objetiva a concessão da tutela para o fim de ser determinado que o 

requerido assegure o tratamento do requerente fornecendo o 

medicamento BEVACIZUMABE 5G/KG, conforme prescrição médica. 

Parecer do NAT ao ID. 5892001. Tutela de urgência concedida ao ID. 

6076637. Sentença confirmando a decisão de tutela antecipada ao ID. 

14437678. O requerente no petitório de ID. 12889205 relata o 

descumprimento da determinação judicial pelo requerido, e solicita o 

bloqueio judicial no valor de R$ 22.099,18 (vinte e dois mil noventa e nove 

reais e dezoito centavos) junto à conta do Estado de Mato Grosso, haja 

vista que o requerido realizou o depósito judicial da quantia de R$ 

29.649,66 (vinte e nove mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta 

e seis reais), porém tal valor se mostra insuficiente já que o menor 

orçamento atinge o patamar de R$ 51.748,84 (cinquenta e um mil 

setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e 

corresponde a três nesses de tratamento, com aplicações a cada 15 

(quinze) dias, conforme prescrição. Em síntese, é o que merece registro. 

Decido. Colhe-se dos autos que foi deferida tutela para que fosse 

prestada a assistência à saúde do Requerente, qual seja, a determinação 

para que o ente público cumpra a obrigação constitucional de fornecer o 

fármaco “Bevacizumabe 50/Kg”, nas dosagens e quantidades indicadas 

na prescrição médica, para preservar a saúde e a vida do autor, ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular, 

IMEDIATAMENTE, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Mesmo intimado da 

decisão para que fornecesse o medicamento ao Autor, o demandado não 

cumpriu plenamente a decisão judicial. Em que pese ter realizado o 

depósito judicial no valor de R$ 29.649,66 (vinte e nove mil seiscentos e 

quarenta e nove reais e sessenta e seis reais), certo é que tal valor não 

atende integralmente ao pleiteador pelo autor. Assim, não há, nestes 

autos, qualquer indício de que a determinação venha a ser cumprida 

integralmente no sentido de dispensar o tratamento solicitado. O 

Requerente trouxe orçamento noticiando o custo para 3 (três) meses de 

tratamento, o qual atinge o patamar total de R$ 51.748,84 (cinquenta e um 

setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos). Ante o 

depósito realizado pelo requerido, o autor requer o bloqueio no montante 

de R$ 22.099,18 (vinte e dois mil noventa e nove reais e dezoito 

centavos). Ora, ante a inércia do Requerido, a quem compete viabilizar a 

assistência à saúde de seus administrados, com absoluta prioridade para 

a saúde dos que se encontram em situação especialmente grave, cumpre 

ao Poder Judiciário impor aos entes da Administração o cumprimento desta 

obrigação, entregando o provimento devido, bem como responsabilizando 

referidas autoridades pelo seu descumprimento, máxime considerando-se 

que houve tempo mais do que hábil para que o Requerido a cumprisse. 

Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, de medida que vise garantir a 

satisfação do direito assegurado por sentença à requerente nesta ação, 

velando-se, assim, pelo princípio constitucional do devido processo legal 

na perspectiva processual, corporificado na garantia plena de acesso a 

uma ordem jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela 

jurisdicional e com isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para 

tanto, observo que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos 

que permitem ao Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: 

Art. 497 – Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não 
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fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou 

determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 

resultado prático equivalente. Sobre o tema, leciona Theotônio Negrão, em 

sua obra: As medidas coercitivas e sub-rogatórias arroladas neste artigo 

são meramente exemplificativas, estando o juiz autorizado a lançar mão de 

outras providências para assegurar a tutela específica ou o resultado 

prático equivalente, e podem ser aplicadas cumulativamente. (in, CPC, 

Saraiva, 39ª edição, 2007, pág. 551 – destacamos). O bem da vida 

pretendido pelo Requerente é a assistência constitucional à saúde, 

obrigação, indiscutivelmente, atribuída aos entes estatais. Neste caso, ao 

que consta, seu quadro clínico é delicado e pode agravar-se, sendo o 

medicamento requisitado de grande importância e urgência. Parece-me, 

portanto, que medida prática mais adequada para o cumprimento da 

obrigação é o bloqueio de valores contra o requerido, a fim de viabilizar o 

imediato atendimento do pleito. Nestes termos é a jurisprudência do STJ, 

senão vejamos. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE 

TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO 

DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, 

pelo juízo ou a requerimento da parte, de astreintes contra a Fazenda 

Pública pelo inadimplemento de obrigação de dar, não viola os artigos 461, 

§§ 4º e 5º do Código de Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz 

a multa, pois cabe às instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa 

medida. 2. As medidas previstas no §5º do artigo 461 do CPC foram 

antecedidas da expressão ‘tais como’, o que denota o caráter não 

exauriente da enumeração. 3. Não obstante o sequestro de valores seja 

medida de natureza excepcional, a efetivação da tutela concedida no caso 

está relacionada à preservação da saúde do indivíduo, devendo ser 

privilegiada a proteção do bem maior, que é a vida. 4. Recurso especial 

provido em parte. (REsp 884.422/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, DJ 17.11.2006 p. 251) – 

Destacamos. Sendo assim, faz-se necessário o bloqueio dos valores, 

conforme orçamento apresentado. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via 

BACENJUD, do valor total de R$ 22.099,18 (vinte e dois mil noventa e nove 

reais e dezoito centavos), valor restante necessário para custear 3 (três) 

meses de tratamento, deferido em sentença. O bloqueio deverá ser 

realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda ao rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. Intime-se, por meio de oficial 

plantonista se necessário, a empresa fornecedora para providenciar a 

entrega do fármaco “SORAFENIBE (NEXAVAR)”, apresentando a 

correspondente nota fiscal com a devida especificação, demonstrando de 

forma analítica o valor e os insumos fornecidos, informando-a, na 

oportunidade, da existência do referido bloqueio. O alvará deverá ser 

expedido após a devida comprovação da entrega dos insumos, a ser 

transferido para a conta da ONCOMED CLÍNICA DE TRAT. MULT. DO 

CANCER, Agência: 0046-9, c/c 492520-3, CNPJ: 01.273.058/0001-71, para 

fornecimento do fármaco necessário. Em atenção ao Provimento nº 

68/2018 do CNJ, antes da liberação do alvará, intime-se a 

Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso para manifestação no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por meio de mandado, a ser cumprido 

por Oficial Plantonista se necessário. Dessa decisão, intime-se a parte 

autora e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027845-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR REIS DA SILVA (IMPETRANTE)

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança c/c pedido liminar 

impetrado por MOACIR REIS DA SILVA, onde pleiteia a concessão de 

liminar para o fim de determinar a imediata liberação da carga alimentícia 

apreendida por meio do TAD n. 1136572-1. Narra o impetrante que teve a 

mercadoria apreendida pela autoridade coatora, que se recusa a 

promover a sua liberação, mesmo após a lavratura do Termo de 

Apreensão e Depósito. Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a 

relatar. Decido. A Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7º, 

inciso II, que o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao 

pedido quando for relevante o fundamento e do ato impugnado puder 

resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida”. Colhe-se da exordial, 

que o impetrante teve lavrado contra si o Termo de Apreensão e Depósito 

(TAD) de número 1136572-1. Depreende-se do TAD e do Boletim de 

Ocorrência emitido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), anexados pelo 

Impetrante que a mercadoria foi apreendida por não estar devidamente 

acompanhada de nota fiscal. Isto é, no veículo em questão havia uma 

carga de cebola acompanhada de nota fiscal, porém oculta em meio à 

cebola, havia uma carga de alho, esta desacompanhada de nota fiscal. 

Ocorre que não é possível a concessão de liminar para liberação de 

mercadorias desacompanhadas desse documento. A jurisprudência do E. 

TJMT é firme nesse sentido: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — 

POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — 

INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO — DOCUMENTO PARTICULAR — INEXISTÊNCIA 

DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. 

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material 

instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de 

mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à 

operação. O documento particular, contrato de locação, não constitui 

prova líquida e certa para o fim de impetração de mandado de segurança, 

ante a necessidade de submetê-lo ao contraditório, nos termos do artigo 

333, II, do Código de Processo Civil. Recurso provido (Apelação / Reexame 

Necessário 112118/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016) 

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS 

FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS 

PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA 

DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão 

que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, 

consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes 

documentos fiscais vinculados. (ReeNec 90791/2015, DES. MÁRCIO 

VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no 

DJE 14/09/2015) Dentre os documentos que acompanham a petição inicial, 

de fato, não consta nota fiscal que acoberte toda a mercadoria 

transportada. Frise-se que a impetrante trouxe nota fiscal referente ao 

alho que foi emitida no dia 24.08, ou seja, na data em que efetivada a 

apreensão, demonstrando que não tinha a mesma no momento da 

apreensão e, consequentemente, não passando pela análise do fiscal. 

Atente-se que não há como levá-la em consideração nesse instante, uma 

vez que apenas o ficsal poderá conferir se os produtos descritos 

conferem com a quantidade encontrada. Logo, ante o firme 

posicionamento jurisprudencial em relação a questão, não há fumaça do 

bom direito a amparar a pretensão do impetrante, devendo ser indeferido o 

pedido de liminar. De todo o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada pelo 

impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006468-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAM DANELICHEN DE SOUZA PINTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 850676 Nr: 53704-65.2013.811.0041

 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: CARMEN LUIZA RINAUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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.: 837356 Nr: 42182-41.2013.811.0041

 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: CLAUDIO MOESSA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 o Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 791299 Nr: 45373-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se a deliberação do Relator.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839789 Nr: 44261-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROPETER DOS SANTOS CANIÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT, WELTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos.

 Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se a deliberação do Relator.

Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897047 Nr: 27597-47.2014.811.0041

 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: ALTO JAURU ENERGETICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e jugar o feito, declinando da competência em favor 

do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga – MT, a fim de que 

seja apensada à Execução Fiscal nº 625-78.2016.811.0038 (Código 

67319), correspondente ao débito questionado na presente ação. 

Preclusa esta, encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes 

do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se.Cumpra-se, com as necessárias alterações na distribuição 

do processo.Cuiabá, 27 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 733988 Nr: 30255-49.2011.811.0041

 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: JOSELINA ALBERTINA DE AMORIM OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SALES 

TERTULIANO - Proc. Federal - OAB:SIAPE/1873410

 Vistos.

 Sobre o laudo pericial, manifestem-se as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000667-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AUCIR FELIX MARTINS (EXEQUENTE)

ERICA DO CARMO DIAS MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1000667-56.2018.8.11.0001 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por AUCIR FELIX MARTINS contra ato tido por ilegal 

de lavra da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E 

LAZER (SEDUC) e da CORREGEDORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – (CGE), onde objetiva a concessão a segurança para que seja 

determinado seja determinado às autoridades tidas por coatoras que 

emitam uma declaração para agendamento da aposentadoria junto a 

SEGES, independentemente da conclusão do Processo Administrativo 

Disciplinar, e que, atendidos os requisitos legais, lhe seja concedida a 

aposentadoria voluntária definitiva. Em síntese, é o que merece registro. 

Como mencionado acima, cuida-se de Mandado de Segurança, cuja ação 
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tem procedimento peculiar, no qual há a exigência da notificação de um 

agente que esteja diretamente vinculado à situação. Ab initio, observa-se 

que a ação foi endereçada a órgãos públicos estaduais, os quais não 

possuem capacidade processual, ou seja, são manifestamente partes 

ilegítimas a figurarem no polo passivo do presente writ, razão pela qual 

não podem estar em Juízo. É parte legítima para ser autoridade coatora o 

agente que possui o poder de determinar a execução de atos decisórios, 

bem como competência para corrigir o ato impugnado, levando-se em 

consideração o art. 96, I, alínea ‘g’ da Constituição do Estado de Mato 

Grosso, o que não é o caso das autoridades alhures indicadas. Melhor 

elucidando a matéria, dispõe a clássica lição ministrada pelo prof. Helly 

Lopes Meirelles, in verbis: “Por autoridade entende-se a pessoa física 

investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é 

atribuída pela norma legal”. (in Mandado de Segurança. São Paulo: 

Malheiros, 29ª edição. p. 33). Assim, nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

bem como à vista do princípio da economia processual, determino a 

emenda à inicial para que o Impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

retifique a parte Impetrada, devendo constar as autoridades competentes, 

vinculadas aos órgãos objurgados, no polo passivo do presente 

mandamus, sob pena de indeferimento da inicial, conforme o art. 321, 

parágrafo único do CPC/2015. Após, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012629-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDROSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE SOUZA DOS SANTOS OAB - 034.829.811-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para INFORMAR sobre o cumprimento do provimento 

antecipatório deferido nos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016286-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MOREIRA VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE (RÉU)

Outros Interessados:

LEVI RODRIGUES VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1016286-03.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Intime-se a parte autora para que no prazo de 10 (dez) 

dias informe sobre o cumprimento do provimento antecipatório deferido 

nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de Agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR. JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015988-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO APARECIDO SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

GIANCARLO JOSE SANTANA (REQUERENTE)

GILBERTO JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

ISRAEL ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

JOSE BATISTA FILHO (ADVOGADO(A))

JEAN POOL CORREA (REQUERENTE)

MANOEL FABIANO LEITE FILHO (REQUERENTE)

ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER (REQUERENTE)

CILVER ANTAO DE ARAUJO (REQUERENTE)

NELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

PATRICIA EDVIRGES DUARTE (REQUERENTE)

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

RICKY WOTSON MARQUES (REQUERENTE)

RONALDO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

WALDISNEY NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

DEOMERCIO NERIS DE ARAUJO (REQUERENTE)

EDSON ANTONIO DE MIRANDA (REQUERENTE)

ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

ENILSON ADELINO DANTAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1015988-11.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por ALEXSANDRO 

PRUDENCIO SIQUEIRA e outros em face do COMANDANTE GERAL DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinada a suspensão do Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos (CHOA), regido pelo Edital nº 001/DGP/PMMT, bem como, 

consequentemente, seja determinado ao Requerido que proceda com a 

aplicação de novas provas presenciais à todos os graduandos do Curso 

Superior de Técnico em Segurança Pública. Aduzem, em síntese, que 

ocupam a graduação de Subtenentes da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso e, preenchendo os requisitos necessários a galgarem sua 

promoção na caserna, realizaram suas devidas matrículas no 1º Curso 

Superior de Tecnologia em Segurança Pública realizado Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia – IFMT. Asseveram que o CHOA visa o 

preparo funcional ao posto inicial (2º Tenente) do Quadro Complementar 

de Oficiais (QCOPM), sendo o Edital nº 001/DGP/PMMT de 08.05.2017 

cristalino ao estabelecer como requisito indispensável à matricula no 

CHOA que o militar tenha concluído com êxito o referido Curso Superior de 

Tecnologia em Segurança Pública oferecido pela Secretaria de Segurança 

Pública em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso. Relatam que o 

1º Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública – requisito 

obrigatório para matrícula no CHOA – fora ofertado na modalidade de 

Educação à distância, sendo iniciado em setembro de 2014 e finalizado em 

Maio de 2017, possuindo uma Carga Horária de 1.900 horas aulas, sendo 

que havia uma comissão de alunos que deveriam representar todos os 

participantes nas reuniões junto à coordenação e professores, visando 

garantir uma qualidade acadêmica igualitária. Afirmam que a referida 

comissão foi privilegiada com informações acerca metodologia das 

avaliações presencialmente aplicadas, sendo estas inteiramente copiadas 

do Banco de Dados das questões online do EAD/SENASP, sendo que a 

vantagem obtida através das informações privilegiadas resultou em 115 

(cento e quinze) participantes classificados com notas superiores a 9.4 de 

média, o que não equivale ou sequer acompanha o histórico de 

classificação dos mesmos militares dentro da caserna. Ressaltam que a 

administração pública, através da Corregedoria da Policia Militar – Portaria 

nº 249/SIND/CORREGPM/2017, de 31 de agosto de 2017 – , investigou e 

chegou à conclusão de que realmente a aplicação das avaliações fora 

eivada de vícios e ilegalidade, conforme facilmente se afere na Solução de 

Sindicância nº 485.17, , todavia o Requerido convocou os 115 (cento e 

quinze) classificados para ocupar as vagas do CHOA. Pontuam que resta 

cabalmente comprovado os erros ocorridos durante a execução do CST 

em Segurança Pública que vão de encontro aos princípios que regem a 

administração pública tais como os da moralidade, impessoalidade e 

legalidade e maculam todo o curso e seu resultado, afetando, inclusive, 

quem deles não participou. Amparam a sua pretensão à vista dos 

requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 300 e 

seguintes do CPC/2015. Instruíram a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 
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pelo desinteresse na conciliação, daí 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. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão do Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos (CHOA), regido pelo Edital nº 001/DGP/PMMT, bem como, 

consequentemente, seja determinado ao Requerido que proceda com a 

aplicação de novas provas presenciais à todos os graduandos do Curso 

Superior de Técnico em Segurança Pública. Em análise perfunctória dos 

fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de 

ID nº 13578094 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição 

sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da 

tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não 

me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma 

vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade 

no ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como 

não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta 

maliciosa atribuída ao ente público estadual. Outrossim, caso deferida a 

medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação do Requerido. Portanto, ante a ausência de um 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, 

qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento 

da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a 

ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Intime-se a parte Autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alterar o polo passivo da presente demanda, 

tendo em vista que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso não é parte legítima a figurar como parte contrária nesta 

ação, devendo constar apenas o Estado de Mato Grosso, sob pena de 

indeferimento da inicial. Após, cite-se pessoalmente o Requerido, por meio 

da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua 

defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a 

defesa, vistas aos Requerentes para impugnarem no prazo legal. 

Posteriormente, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário Cuiabá, 27 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007467-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTONIO GALLON (REQUERENTE)

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1007467-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Negativa de Propriedade e Inexigência de Débito com pedido de tutela 

provisória de urgência proposta por ROGERIO ANTONIO GALLON em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinado o bloqueio de transferência e o comunicado de venda ao 

DETRAN/MT, sobre venda e transferência do veículo marca/modelo 

VW/Fusca 1300, ano 1986, Placa JYT-4925, RENAVAM nº 125442815 e 

Chassi nº 9BWZZZ11ZGP03006. Aduz, em síntese, que era proprietário 

do veículo acima mencionado, o qual foi vendido em meados do ano 2003 

em uma garagem de veículos usados, todavia sem saber quem era o 

comprador, tampouco o seu endereço, tendo reconhecido firma no 

cartório e entregado os documentos necessários para que o comprador 

procedesse com a transferência. Relata que o comprador não procurou o 

DETRAN/MT para fazer a transferência para o seu nome, desta forma o 

veículo ainda consta em nome do Autor, o que vem causando prejuízos e 

transtornos, principalmente pelo fato de que o IPVA não está sendo pago. 

Pontua que, temendo sofrer outros danos além dos prejuízos que 

suportou, não lhe restou alternativa senão a propositura da presente 

demanda para resguardar os seus direitos. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, previstos no art. 

300 e seguintes do CPC/2015. Instruíram a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se 

manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar 

tal providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração 

do processo. 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. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinado o bloqueio de transferência e o comunicado de venda ao 

DETRAN/MT, sobre venda e transferência do veículo marca/modelo 

VW/Fusca 1300, ano 1986, Placa JYT-4925, RENAVAM nº 125442815 e 

Chassi nº 9BWZZZ11ZGP03006. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

12395087 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela 

provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me 

convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez 

que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no 

ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao ente público estadual. Outrossim, caso deferida a medida 

antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no 

juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de 

manifestação do Requerido. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual 

seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência 

de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o Requerido, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

aos Requerentes para impugnarem no prazo legal. Posteriormente, abro 

vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos 

para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

Cuiabá, 27 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013636-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FATIMA DE OLIVEIRA CRUZ (IMPETRANTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE LEAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CRÉDITO DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO DA 

SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEGES (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1013636-80.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SOLANTE FÁTIMA DE 

OLIVEIRA CRUZ contra ato indigitado coator de lavra da GERENTE DE 

CRÉDITO DA COORDENADORIA DE MONITORAMENTO DA 

SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEGES/MT, todos 

qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para o 

fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do parágrafo 2º do 

Decreto nº 766/2011, bem como dos efeitos da informação nº 

73/2017/CMO/SGP/SEGES em relação a Impetrante, possibilitando a 

entrega das Certidões Atualizada de Crédito Salarial. Aduz, em apertada 

síntese, que é servidora pública estadual lotada no cargo de Analista do 
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Meio Ambiente na Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, 

matrícula funcional nº 80420, sendo que em 03.09.2003 protocolou 

requerimento administrativo sob o protocolo nº 0391587-5, solicitando a 

emissão, confecção e entrega das Certidões de Crédito Salarial, onde 

demonstra créditos salariais relativos a juros (valor bruto de R$ 892,30) e 

adicional por tempo de serviço (valor bruto de R$ 359,86) em seu favor. 

Pontua que, diante da omissão do gestor em responder ao requerimento, 

solicitou novamente a emissão destas mesmas certidões, agora sob o 

protocolo nº 315624/2017 de 14.06.2017, obtendo resposta negativa da 

sua solicitação, sob o argumento de que a emissão de certidão de crédito 

está sobrestada até a disponibilização de um sistema eletrônico que até 

hoje não foi concluído, nos termos do Decreto nº 766/2011. O Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso denegou a segurança em relação ao 

Secretário de Estado de Gestão de Pessoas de Mato Grosso e declinou a 

competência à primeira instância para análise do writ (ID nº 13282556). 

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 posse 

do Impetrante no cargo de Professor de Educação Básica, na disciplina de 

Matemática, do Estado de Mato Grosso. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

13282440 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 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, 27 de agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014140-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES ROBERTO CARVALHO (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1014140-86.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de 

tutela provisória de urgência proposta por JONES ROBERTO CARVALHO, 

neste ato representado por seu curador o Sr. Dallas Jones de Moraes 

Carvalho, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do BANCO PAN S. 

A., todos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da 

cobrança do empréstimo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) junto ao 

segundo Requerido, bem como seja determinado ao Estado de Mato 

Grosso que proceda com o cancelamento do desconto em folha de 

pagamento. Aduz, em síntese, que o Requerente se encontra interditado 

desde 29.03.2006, sendo que, sem a ciência de seu curador, celebrou um 

contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária Requerida, 

sendo a cobrança efetuada por meio de desconto em folha de pagamento. 

Assevera que o Autor, à época da celebração do contrato, não gozava de 

suas capacidades mentais em sua plenitude, de modo que se pode 

considerar como nulo de pleno direito o negócio jurídico entabulado. Relata 

que o curador e demais familiares não tinham conhecimento do empréstimo 

efetuado pelo Requerente, pois não presenciaram o momento da 

efetivação do negócio, nem tampouco foram informados sobre a intenção 

de fazê-lo. Pontua que o negócio jurídico sequer deveria ter sido realizado, 

haja vista que o Autor não tem capacidade para os atos da vida civil, 

restando provado à ausência da presteza da empresa Requerida ao não 

verificar os pressupostos regulares das relações negociais. Ampara a 

sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. 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 nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. 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. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da cobrança do empréstimo no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais) junto ao segundo Requerido, bem como seja 

determinado ao Estado de Mato Grosso que proceda com o cancelamento 

do desconto em folha de pagamento. Em análise perfunctória dos fatos 

expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 

13354751 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a 

presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela 

provisória pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me 

convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez 

que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no 

ato administrativo praticado pelo Estado de Mato Grosso, bem como não 

acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa 

atribuída ao ente público estadual. Outrossim, caso deferida a medida 

antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no 

juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de 

manifestação do Requerido. Portanto, ante a ausência de um dos 

requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual 

seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a ausência 
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de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O PROVIMENTO 

ANTECIPATÓRIO pleiteado. Citem-se pessoalmente os Requeridos, por 

meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentarem as 

suas defesas, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com 

a defesa, vistas ao Requerente para impugnar no prazo legal. 

Posteriormente, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público 

para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me 

os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário Cuiabá, 27 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027364-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ SOUZA (IMPETRANTE)

VALERIA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

JULIO CÉZAR MODESTO DOS SANTOS (IMPETRADO)

Marcio Aurélio Marrafon (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1027364-91.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

medida liminar impetrado por FRANCISCA DA CRUZ SOUZA contra ato 

indigitado coator da lavra SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO E GOVERNADOR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. De acordo com o art. 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 31/2004), compete privativamente ao Tribunal de 

Justiça julgar originalmente Mandado de Segurança e Habeas Data contra 

atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do 

próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e 

do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Ademais, verifica-se que o próprio 

endereçamento da demanda foi ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

o que nos leva crer que houve algum erro na distribuição do feito. Desta 

forma, determino com a máxima urgência a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar a 

presente ação, consignando as nossas homenagens. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência. Cuiabá-MT, 27 de Agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025226-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1025226-54.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Nulidade de 

Processo Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por VALMIRO NEREU MACHADO em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN/MT, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para que seja 

determinado ao segundo Requerido que proceda à renovação da CNH do 

Requerente, bem como que seja determinada a suspensão da decisão que 

condenou o Autor por dirigir sob efeito de álcool. Aduz, em síntese, que se 

envolveu num acidente de transito em 30.09.2009 na cidade de Rolim de 

Moura/RO, ocasião em que estava visitando familiares, sendo que foi 

autuado e sua CNH apreendida sob alegação de estar sob efeito de 

bebida alcoólica, fazendo gerar um processo administrativo. Relata que o 

processo administrativo foi enviado para Cuiabá no mesmo ano de 2009, 

sendo que recebeu comunicado do DETRAN/RO alertando que a apuração 

seria feita pelo DETRAN/MT, tendo em vista que a CNH pertencia àquele 

Estado e que o mesmo seria intimado novamente para defesa. Assevera 

que, durante todos esses anos, nunca teve quaisquer problemas para 

renovar a sua CNH, contudo, ao se dirigir ao DETRAN/MT para renovar 

sua CNH, que vencerá nos próximos 05 (cinco) meses, tomou 

conhecimento que sua CNH está suspensa por 12(doze) meses por dirigir 

sobre efeito de bebida alcoólica em 2009 no Estado de Rondônia. Pontua 

que o DETRAN/MT proferiu decisão em 2014, tendo o intimado por edital 

sobre a pena aplicada, violando, assim, o princípio do contraditório e da 

ampla defesa. 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 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). Como 

relatado, cuida-se de Ação de Nulidade de Processo Administrativo onde a 

parte Autora almeja que seja determinado ao segundo Requerido que 

proceda à renovação da CNH do Requerente, bem como que seja 

determinada a suspensão da decisão que condenou o Autor por dirigir sob 

efeito de álcool. Analisando perfunctoriamente os autos, denota-se que o 

Requerente se envolveu em um acidente automobilístico no Estado de 

Rondônia no ano de 2009, ocasião em que foi autuado e teve sua CNH 

apreendida. Depreende-se, ainda, que o processo administrativo foi 

remetido para a cidade de Cuiabá em 16.10.2009, sob o fundamento de 

que a CNH do Autor está registrada no Estado de Mato Grosso (ID nº 

14656020). Constata-se, também, que o Requerente foi notificado em 

22.10.2014, via edital, para apresentar a competente defesa 

administrativa, contudo deixou escoar o prazo para apresentá-la, lhe 

sendo aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo 

de 12 (doze) meses. É cediço que, no âmbito do processo administrativo, 

ao Poder Judiciário não compete, via de regra, adentrar no exame do 

mérito do ato administrativo, haja vista que acarretaria em violação ao 

princípio da tripartição dos poderes. Saliento que não se pretende o 

reexame do mérito administrativo, visto que a alegada nulidade do 

processo administrativo está fundamentada na existência de vícios 

formais. Pela simples análise dos autos, verifica-se que não houve a 

regular notificação do Requerente para apresentar a sua defesa 

administrativa, tendo em vista que ela se deu somente via edital, de modo 

que podemos considerar, ao que me afigura neste limiar, que ocorreu 

violação à garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse 

sentido, partindo de uma interpretação análoga, transcrevo jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REMESSA 

NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — CITAÇÃO POR EDITAL — 

AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA 

— IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E 

DA AMPLA DEFESA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DA CITAÇÃO E 

DOS ATOS DELA DECORRENTES — IMPOSIÇÃO. Admite-se, 

excepcionalmente, em mandado de segurança, sindicar o mérito do ato 

administrativo para exame da observância do princípio da legalidade. Logo, 

ausentes os requisitos a autorizar a citação por edital em processo 

administrativo disciplinar, é de rigor a sua nulidade e dos atos dela 

decorrentes. Sentença retificada em parte”. (ReeNec 26937/2015, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018). 

Demonstrado, portanto, a evidência da probabilidade do direito. Da mesma 

maneira, entendo como comprovado o perigo de dano ou risco ao 
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resultado útil do processo, tendo em vista que a falta da carteira nacional 

de habilitação importará no impedimento de o mesmo trafegar e permitir o 

Requerente realizar suas atividades cotidianas. 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 DETRAN/MT que 

proceda à renovação da CNH do Requerente, bem como que determino a 

suspensão da decisão que condenou o Autor por dirigir sob efeito de 

álcool, até ulterior decisão de mérito a ser proferida nesta ação. 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). Intimem-se os Requeridos Estado 

de Mato Grosso e DETRAN/MT para que cumpram a decisão supra, bem 

como, na oportunidade, cite-os pessoalmente para, querendo, 

apresentarem as suas defesas, 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, 27 de 

agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017846-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ANTONIO SAMPAIO (AUTOR(A))

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1017846-77.2018.8.11.0041 (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. 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, 27 de Agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028611-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028611-44.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória proposta por SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL 

LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que 

seja declarada a nulidade de todo o processo administrativo que deu 

ensejo à aplicação da multa, FA nº 0108-009.010-4, bem como a 

inexistência de prática infrativa praticada pela Autora. Aduz, em síntese, 

que foi autuada pelo requerido, por meio de seu órgão administrativo, o 

PROCON, por suposta prática de infração contra a consumidora Maria das 

Graças Felix de Barros. Assevera que o Requerido lhe aplicou multa 

administrativa no importe de R$ 16.847,60 (dezesseis mil oitocentos e 

quarenta e sete reais e sessenta centavos) e, inconformada com a 

decisão, interpôs Recurso Administrativo, sendo que o mesmo foi 

improvido, mantendo a decisão em seu inteiro teor. Defende, ainda, sobre 

a desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela 

provisória de evidência vindicada, consoante decisão de ID nº 9969041. 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação (ID nº 10552849), pugnando, no mérito, pela improcedência 

dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão competente para 

autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 10680399), onde 

a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine 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 à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade de todo o processo administrativo que deu 

ensejo à aplicação da multa, FA nº 0108-009.010-4, bem como a 

inexistência de prática infrativa praticada pela Autora. Em que pese a 

louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não 

merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à 

luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes 

federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. 

Neste sentido, analisando a Carta de Informações Preliminares – CIP 

proveniente do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa 

em que se pretende a anulação (ID nº 9870488), qual seja o Processo 

Administrativo FA nº 0108-009.010-4, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON Cuiabá/MT, ao aplicar as multas administrativas 

objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez 

que, considerando que referidas multas tem força coercitiva, os valores 

arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Neste contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites legais, inclusive com decisão perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999). 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 
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permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora. 

Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto 

da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito 

administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, 

profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil 

fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a 

Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências 

ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, 

na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela 

Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir 

sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O 

professor ensina ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de 

opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já 

nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos 

vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo 

e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao 

decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado 

o excesso ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles 

(1990), “nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os 

critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de 

legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e 

anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade 

resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta forma, entendo que é 

nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA 

ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – 

NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o fornecimento a 

todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente. 

No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido 

adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da 

multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026956-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (AUTOR(A))

CARLOS ALEXANDRE GUIMARAES PESSOA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1026956-37.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO S/A) em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja anulada a decisão administrativa proferida nos 

autos do processo administrativo FA nº 0411-027.739-0 que impôs à 

autora o ônus de arcar com a multa no valor de R$ 235.212,44 (duzentos 

e trinta e cinco mil duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos). 

Aduz, em síntese, que foi surpreendida com a aplicação de penalidade 

imposta pelo órgão do PROCON/MT, no importe original de R$ 235.212,44 

(duzentos e trinta e cinco mil duzentos e doze reais e quarenta e quatro 

centavos), ao fundamento de incorrer em suposta afronta ao art. 52 do 

CDC. Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato 

e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela 

provisória de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 9699727. 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação (ID nº 10675417), pugnando, no mérito, pela improcedência 

dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão competente para 

autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 11155645), onde 

a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 11307446), tendo o 

ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento da instituição. Os 

autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine 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 à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja anulada a decisão administrativa proferida nos autos do 

processo administrativo FA nº 0411-027.739-0 que impôs à autora o ônus 

de arcar com a multa no valor de R$ 235.212,44 (duzentos e trinta e cinco 

mil duzentos e doze reais e quarenta e quatro centavos). Em que pese a 

louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não 

merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à 

luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes 

federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. 

Neste sentido, analisando o Auto de Infração nº AI.2011.0430 proveniente 

do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se 

pretende a anulação (ID nº 9678189), qual seja o Processo Administrativo 

FA nº 0411-027.739-0, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON 

Cuiabá/MT, ao aplicar as multas administrativas objeto da presente 

demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando 

que referidas multas tem força coercitiva, os valores arbitrados não se 
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afiguram excessivos, porquanto se deram com base na regulamentação 

dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade 

da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em 

tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa 

seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, 

fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, 

portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de 

razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse 

contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi 

determinada por meio de processo administrativo em estrita observância 

ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, 

inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. 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. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade nos processos 

administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora. Ademais, como já consignado em outras linhas, 

observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da 

análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely 

Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar”. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. Ainda 

segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente 

observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco 

ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela 

parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON 

MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o 

fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, 

adequado e eficiente. No caso vertente, comprovado que o serviço não foi 

oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a 

aplicação da multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1022458-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER OLIVEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1022458-29.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Nulidade de Processo Administrativo proposta por 

GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a 

procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade do ato 

administrativo que aplicou a multa no PA nº 0112-040-655-3, 

desconstituindo a multa administrativa e tornando-a insubsistente, ou, 

alternativamente, que seja reduzido o seu valor, segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade. Aduz, em síntese, que foi surpreendida 

com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do PROCON/MT, no 

importe original de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), ao fundamento de 

incorrer em suposta afronta ao art. 52 do CDC. Sustenta que atuou em 

estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, não 

infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando ser 

arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede administrativa, sendo de 

rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente 

aplicada. Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade da multa aplicada; 

invoca o princípio da proporcionalidade; objeta sobre o desvio de 

finalidade da multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, 

consoante decisão de ID nº 6040835. Devidamente citado, o Requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 9824581), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, argumentando que 

o PROCON é o órgão competente para autuar irregularidades no âmbito da 

lesão ao consumidor, além de que fundamenta que o auto de infração e a 
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multa aplicada estão dentro da lei consumerista vigente. A parte Autora 

deixou escoar o prazo para apresentar Réplica, consoante certidão de ID 

nº 12042192. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine 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 à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no 

PA nº 0112-040-655-3, desconstituindo a multa administrativa e 

tornando-a insubsistente, ou, alternativamente, que seja reduzido o seu 

valor, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em que 

pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que o 

pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da 

CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade. Neste sentido, analisando o Termo de Reclamação proveniente 

do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se 

pretende a anulação (ID nº 4351123), qual seja o Processo Administrativo 

FA nº 0112-040.655-3, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON 

Cuiabá/MT, ao aplicar as multas administrativas objeto da presente 

demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando 

que referidas multas tem força coercitiva, os valores arbitrados não se 

afiguram excessivos, porquanto se deram com base na regulamentação 

dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade 

da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em 

tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa 

seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, 

fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, 

portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de 

razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse 

contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi 

determinada por meio de processo administrativo em estrita observância 

ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, 

inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. 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. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade nos processos 

administrativos que tramitaram no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora. Ademais, como já consignado em outras linhas, 

observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da 

análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely 

Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar”. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. Ainda 

segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente 

observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco 

ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela 

parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON 

MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o 

fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, 

adequado e eficiente. No caso vertente, comprovado que o serviço não foi 

oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a 

aplicação da multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036421-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (AUTOR(A))

TAIS BORJA GASPARIAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1036421-70.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal proposta por PAGSEGURO INTERNET LTDA. em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos pedidos para que 

seja declarada a nulidade do procedimento administrativo e a consequente 

inexigibilidade da multa imposta, ou, alternativamente, que seja reduzida a 

multa imposta ao Requerente, em atenção aos critérios expostos e a 

prática corrente na jurisprudência. Aduz, em síntese, que foi surpreendida 

com a aplicação de penalidade imposta pelo órgão do PROCON/MT, no 

importe original de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), ao fundamento de 

incorrer em suposta afronta ao art. 52 do CDC, no processo administrativo 

nº 0114-000.992-9. Assevera que o auto de infração se refere à conduta 

infratora constantes no artigo 30 do Código de Processo Civil c/c artigo 13, 

VI, do Decreto Federal nº 2181/97, isto é, “deixar de cumprir oferta”. 

Relata que o confuso teor das decisões administrativas não deixou claro 

em quais termos se interpretou tal descumprimento de oferta. Informa não 

ter infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando 

ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede administrativa, sendo de 

rigor a sua anulação e, via de consequência, da penalidade injustamente 

aplicada. Defende, ainda, sobre a desproporcionalidade da multa aplicada; 

invoca o princípio da proporcionalidade; objeta sobre o desvio de 

finalidade da multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi deferida a tutela provisória de urgência vindicada, 

consoante decisão de ID nº 11075740, mediante formalização da caução. 

Foi realizado o depósito a título de caução para a suspensão da 

exigibilidade da multa administrativa objurgada (ID nº 11407180). 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação (ID nº 11761803), pugnando, no mérito, pela improcedência 

dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão competente para 

autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 12145158), onde 

a parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine 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 à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade do ato administrativo que aplicou a multa no 

PA nº 0112-040-655-3, desconstituindo a multa administrativa e 

tornando-a insubsistente, ou, alternativamente, que seja reduzido o seu 

valor, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em que 

pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que o 

pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da 

CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade. Neste sentido, analisando o Termo de Reclamação proveniente 

do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se 

pretende a anulação (ID nº 10942199), qual seja o Processo 

Administrativo FA nº 0114-000.992-9, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON Cuiabá/MT, ao aplicar as multas administrativas 

objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez 

que, considerando que referidas multas tem força coercitiva, os valores 

arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. 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. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade nos processos administrativos que tramitaram no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora. 

Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto 

da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito 

administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, 

profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil 

fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a 

Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências 

ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, 

na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela 

Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir 

sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O 

professor ensina ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de 

opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já 

nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos 

vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo 

e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao 

decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado 

o excesso ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles 

(1990), “nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os 

critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de 

legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e 

anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade 

resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta forma, entendo que é 

nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA 

ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – 

NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o fornecimento a 

todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente. 

No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido 

adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da 
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multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Haja vista o depósito 

judicial realizado nos autos (ID nº 11407168, 11407180 e 11407190), 

referente ao valor integral do débito combatido, determino o levantamento 

dos valores em favor da parte vencedora. Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos 

do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016776-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1016776-93.2016.8.11.0041 EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Tendo em vista 

que a parte requerida na apresentação de sua impugnação indexou 

documento, oportunizo a parte autora para, querendo, se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias. 2. Após, à conclusão. 3. Intime-se e cumpra-se. 

Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1021578-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA VAZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EMBARGANTE)

BRUNO LEMOS GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1021578-37.2016.8.11.0041 EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. 1. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem se pretendem 

produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua pertinência e o 

objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. 2. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 06 de agosto de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001932-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FAROUK NAUFAL (ADVOGADO(A))

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 21/07/2017 Última distribuição 16/08/2017 

Valor da causa R$ 37.480,00- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA Nº 1001932-30/2017 REQTE:: EDINALDO DA SILVA – CPF 

Nº 582.114.111-72 REQDA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ 332 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, proposta eletronicamente – PJe em 21/07/2017, inicialmente 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, por EDINALDO 

DA SILVA – CPF Nº 582.114.111-72, em desfavor da PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, pretendendo a 

antecipação dos efeitos da tutela, in limine littis e inaudita altera pars, para 

exclusão do seu nome, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, do 

banco de dados da Dívida Ativa do Município de Cuiabá, dos protestos 

perante o Cartório do Quarto Ofício de Cuiabá, das negativações perante 

os Sistemas de Proteção ao Crédito SPC e SERASA e onde mais estiver 

constando, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) para o caso de descumprimento da ordem judicial. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. 

No mérito, postulou pela procedência da presente demanda para que o 

Requerido seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos 

morais, na ordem de 40 salários mínimos. Por fim, postulou pela concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça. À causa foi atribuído o valor de 

R$ 37.480,00- ID n.º 9084840. Junto à inicial trouxe documentos. - ID’s 

9084846, 9084854, 9084861, 9084870, 9084895, 9084899, 9084918, 

9084923, 9084932, 9084947 e 9084951. Na data de 08/08/2017 a MM. 

Juíza de Direito do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ, Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, proferiu 

decisão na qual DECLAROU de ofício a incompetência absoluta daquele 

Juizado Especial para processar e julgar esta ação, declinando da 

competência em favor desta Vara Especializada de Execuções Fiscais – 

ID n.º 9266278. Em 16/08/2017 os autos foram redistribuídos a este Juízo. 

-Evento n.º 12701920. Autos conclusos, na data de 10/12/2017 este Juízo 

determinou a intimação do Autor para que comprovasse a sua renda, 

trazendo aos autos o holerite ou similar, dos últimos seis meses, bem 

como Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho, no prazo de cinco 

dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça - ID 

11063539. Em 13/12/2017 o Autor, através de seus Advogados, requereu 

a juntada aos autos de sua CTPS - ID’s n.º 11118814 e 11118831. Autos 

conclusos, em 26/06/2018 este Juízo determinou a intimação do Autor, 

para que promovesse a EMENDA À INICIAL, tendo em vista a indicação 

errônea do polo passivo da demanda - ID n.º 13865991. Em 11/07/2018 o 

Autor, através de seus Advogados, apresentou petição, na qual indicou 

como polo passivo da demanda o MUNICIPIO DE CUIABÁ ou FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL e reiterou o requerimento de sustação das restrições 

de débitos em seu nome, levadas a efeito pelo Quarto Serviço Notarial de 

Cuiabá e, ao final, sejam desconstituídos como créditos tributários, em 

razão da inexistência da relação jurídica entre as Partes. Na oportunidade, 

juntou também Certidão lavrada pelo 6º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da Capital - ID’s n.ºs 14112591 e 14112631. Autos conclusos em 

08/08/2018 – Evento n.º 16704909. Eis o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO A EMENDA À INICIAL, para 

DETERMINAR ao Sr. Gestor que proceda à correção nos registros deste 

PJe, devendo constar como polo passivo desta ação o MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ e como pedido mérito o requerimento de ‘desconstituição dos 

créditos tributários, em razão da inexistência da relação jurídica entre as 

partes, além dos danos morais requeridos quando da distribuição da 

inicial, bem como, para acrescer à inicial Certidão lavrada pelo 6º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Capital’, conforme apresentado no ID n.º 

14112631. Quanto ao pedido concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, postulado quando da distribuição da presente Ação Ordinária, o 
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Autor demonstrou com o documento de ID 11118831 que em 17/09/2017 o 

seu contrato de trabalho (CLT) foi rescindido com a Empresa INTEGRAL 

SEG. E VIGILANTE LTDA, o que induz este Juízo a entender que não está 

em condições, momentaneamente, de arcar com a antecipação das 

despesas processuais, fazendo jus ao deferimento do seu pedido de 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme jurisprudência 

do nosso E. Tribunal de Justiça, verbis: “APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — DEFERIMENTO — REQUISITOS — DOCUMENTOS 

COMPROVADORES DA NECESSIDADE — EXISTÊNCIA. A assistência 

judiciária há de ser deferida a quem, sincera e honestamente, necessita, 

em consonância com o disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição da 

República Federativa do Brasil. Presentes documentos que comprovam a 

situação de hipossuficiência da parte, o deferimento do benefício se 

impõe. Recurso provido.” (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Ap 11761/2017, Julgado em 

10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017). (negritei). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO – 

IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA 

PARTE AUTORA – PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - 

ART. 5°, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO PROVIDO. Faz 

jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir 

condições para arcar com os ônus do processo, sem prejuízo próprio e de 

sua família.” (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, AI 13126/2016, Julgado em 

29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017). (negritei). Por tais 

fundamentos, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do 

Art. 98 do CPC/2015, para determinar à Secretaria deste Juízo e à 

Distribuição do Fórum Desembargador José Vidal que promovam às 

anotações de praxe no Sistema PJe. Por outro lado, o cerne da presente 

lide reside na legalidade dos lançamentos dos créditos fiscais 

representados pelas CDA’s nº. 1310405 e 852410, que foram levadas a 

protesto pelo Quarto Serviço Notarial de Cuiabá, sobre IPTU’s que recaíram 

sobre imóvel que supostamente não pertence ou nunca pertenceu ao 

Requerente. Quanto ao IPTU, sabe-se que o Art. 32 do CTN estabelece 

como seu fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem 

imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, 

localizado na zona urbana do Município[1], verbis: “Art. 32. O imposto, de 

competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial 

urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de 

bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, 

localizado na zona urbana do Município. ...” O doutrinador renomado 

paulista Dr. Kiyoshi Harada explica que “o IPTU é um imposto de natureza 

real, que grava a disponibilidade econômica do imóvel, nunca o imóvel ou 

seu título aquisitivo. O fato gerador, que é um elemento jurídico, não pode 

ser confundido com o objeto ou matéria tributável, que é um elemento 

extrajurídico. Por isso, o fato gerador, definido no art. 32 do CTN, deve ser 

entendido, e em consonância com legislação ordinária de cada Município, 

com o fato de alguém ser proprietário, titular de domínio útil ou possuidor 

de bem imóvel, em 1º de janeiro de cada ano” [2](negritos do original). Por 

seu turno, o CTN determina que o contribuinte do IPTU é o “proprietário, o 

titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer titulo”, conforme 

Art. 34 do CTN[3]. Com relação à concessão da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional, o Art. 300 do CPC/2015 exige a presença de dois 

requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A 

propósito, em se tratando de tutela de urgência, assevera o mesmo 

Doutrinador e Professor Fredie Didier Jr., ob cit., que: “a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”). No 

presente caso, o Autor também fez pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada, pretendendo a exclusão de seu nome do banco de 

dados da dívida ativa do Município de Cuiabá/MT, dos protestos perante o 

Cartório do Quarto Ofício de Cuiabá, das negativações perante os 

Sistemas de Proteção ao Crédito SCPC e SERASA, asseverando a 

inexistência de relação jurídica-tributária, posto não ser Contribuinte dos 

IPTU’s de 2012 e 2015, que deram origem as CDA’s nº. 1310405 e 852410, 

nos valores de R$ 142,40 (cento e quarenta e dois reais e quarenta 

centavos) e R$ 147,22 (cento e quarenta e sete reais e vinte e dois 

centavos), referentes ao imóvel Inscrição Municipal nº 

01.5.45.068.0154.001, localizado na Rua Adolfo Lutz (antiga Cel. 

Machado), nº 71, Quadra 80, Lote 08, bairro BOSQUE DA SAÚDE, nesta 

Capital. Argumenta o Autor que não possui e nem nunca possuiu o imóvel 

acima descrito e tampouco já possuiu qualquer outro imóvel localizado no 

Município de Cuiabá. Pois bem. Os documentos anexados à inicial bem 

demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito do Autor e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência. São eles: 1. 

NOTIFICAÇÕES - Protocolos nºs 7110278 e 7110276 – emitidas pelo 

Quarto Serviço Notarial de Cuiabá referentes às CDA’s nº. 1310405 e 

852410 – ID’s n.ºs 9084895 e 9084899; 2. CERTIDÃO lavrada pelo Sexto 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital, segundo a qual o 

Loteamento Bosque da Saúde originalmente foi registrado no 2º Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Capital em nome de TAKEO SANO. Ainda, 

que após buscas no referido nome, não foi localizado registro do Lote 08, 

Quadra 80 do Loteamento Bosque da Saúde – ID n.º 14112631; 3. 

CERTIDÕES NEGATIVAS DE IMOVEIS lavradas pelo Segundo e Sexto 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital – ID n.º 9084918 e 

9084923; 4. EXTRATO DO CONTRIBUINTE expedido da Prefeitura Municipal 

de Cuiabá, segundo o qual o IPTU referente aos anos de 212 e 2015, 

relacionado ao imóvel inscrição imobiliária n. 01.5.068.0154.001 

encontra-se em aberto/protestado – ID n.º 9084932; 5. EXTRATOS DE 

NEGATIVAÇÃO SERASA, do qual se extrai a existência de 02 (dois) títulos 

protestados em nome do Autor, lavrados pelo 4º Serviço Notarial de 

Cuiabá – ID n.º 9084947 e 9084951. Em análise de cognição sumária da 

documentação colacionada aos autos, vislumbra-se a possível ilegalidade 

no lançamento dos IPTU’s referentes aos anos de 2012 e 2015, sobre o 

imóvel Inscrição Municipal nº 01.5.068.0154.001, tendo como Contribuinte 

o Autor, o que resultou na inscrição do seu nome em Dívida Ativa do 

Município Requerido e posterior Protestos desses títulos extrajudiciais. 

Com efeito, em conformidade com as afirmações do autor EDINALDO DA 

SILVA, atesta a Certidão lavrada em 03/07/2018 pelo Sexto Serviço 

Notarial e Registro de Imóveis da Capital de ID n.º 14112631, que o 

LOTEAMENTO BOSQUE DA SAÚDE originalmente foi registrado no 

Segundo Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Capital em nome de 

TAKEO SANO e que após buscas no nome de TAKEO SANO, não foi 

localizado registro do Lote 8, da Quadra 80, do LOTEAMENTO BOSQUE 

DA SAÚDE naquele Serviço Notarial. Corroborando a plausividade da 

alegação acima, fora anexada desde logo aos autos, junto à inicial, a 

Certidão lavrada em 24/05/2017 pelo Segundo Serviço Notarial e Registro 

de Imóveis da Capital de ID n.º 9084923, onde se atesta que não fora 

encontrado imóvel rural e/ou residencial em nome do Autor. Assim é que, a 

prima facie, evidencia-se a existência do ERRO em que laborou a Fazenda 

Pública Municipal ao efetuar os lançamentos indicando como Contribuinte o 

Autor, dos IPTU’s referentes aos anos de 2012 e 2015, que recaíram 

sobre o imóvel Inscrição Municipal n.º 01.5.068.0154.001, situação esta 

decorrente de evidente negligência do Município Requerido em proceder a 

sua inclusão no Cadastro Imobiliário e de Contribuinte de IPTU sem a 

necessária cautela e/ou com o mínimo de segurança jurídica. Com efeito, 

está demonstrado não apenas a plausibilidade do direito invocado, 

consubstanciada no ERRO em que incorreu a Municipalidade, mas também 

o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, traduzido no fato 

de a inscrição em Dívida Ativa do Município ter acarretado Protestos em 

nome do Autor e sua inscrição nos órgãos de Proteção ao Crédito, que 

têm o condão de privá-lo do direito à obtenção de certidão negativa ou 

positiva de débitos fiscais com efeitos negativos, circunstâncias estas 

que obstaculizam suas transações comerciais e até mesmo a sua vida 

como consumidor de produtos de primeira necessidade. Ante o exposto, 

ausente o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, com 

fundamento no Art. 300, § 2º do CPC/2015, CONCEDO inaudita altera pars 

A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA, 

para determinar a imediata EXCLUSÃO dos Protestos efetuados em nome 

do Autor, referentes às CDA’s nº. 1310405 e 852410, lavrados pelo 

Cartório do Quarto Ofício de Cuiabá e dos bancos de dados do SPC - 

Sistema de Proteção ao Crédito e SERASA - Centralização de Serviços 

dos Bancos, até decisão judicial ulterior. EXPEÇA-SE imediatamente ofício 

à Oficial de Protestos desta Comarca de Cuiabá (Quarto Tabelionato) 

requisitando o imediato cumprimento da antecipação da tutela de urgência 

acima (exclusão dos protestos), sob pena de responsabilidade e 

desobediência (Art. 330 CPP) e ao SPC - Sistema de Proteção ao Crédito e 
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SERASA - Centralização de Serviços dos Bancos, para que procedam a 

imediata exclusão do nome Autor do cadastro de inadimplentes, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00- (UM MIL REAIS), limitada a R$ 10.000,00- 

(DEZ MIL REAIS), bem como sob pena de desobediência (Art. 330 CPP), 

constando dos referidos ofícios cópia desta decisão. INTIMEM-SE 

imediatamente os Advogados do Autor desta decisão (PJe e DJe). Após, 

CITE-SE por Mandado o Município de Cuiabá, através do Sr. Procurador 

Geral do Município de Cuiabá, Dr. Luiz Antônio Possas Carvalho, para 

apresentar contestação, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos dos Arts. 335 c/c 183, ambos do CPC/2015[4]. Havendo juntada de 

novos documentos com a contestação, DÊ-SE VISTAS aos Advogados do 

Autor para impugnação, querendo, no prazo de quinze dias, nos termos 

do Art. 350 do CPC/2015[5] (Ato Ordinatório). Após, decorrido os prazos 

acima assinalados, com ou sem contestação da Fazenda Pública 

Municipal, ou, com ou sem a impugnação do Autor, CERTIFIQUE-SE sobre 

tempestividade e voltem os autos À CONCLUSÃO para decisão. 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 22 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn [1]. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CUIABÁ - LEI 

COMPLEMENTAR Nº 043 DE 23/12/1997: Art. 208 - O Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a 

propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por 

acessão física, como definidos na Lei Civil, localizado na zona urbana do 

Município. Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o 

titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título. [2]. in Direito 

tributário municipal: sistema tributário municipal, 4.ed. São Paulo: Atlas, 

2012. p. 96. [3]. Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, 

o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. [4]. Art. 

183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 

em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á 

por carga, remessa ou meio eletrônico. Art. 335. O réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias (...). [5] . Art. 350. 

Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a 

produção de prova. FIM

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

AUTOS Nº 1289-29.2018.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU/REEDUCANDO(S): Natanael Maiko Bernardo da Silva, Cpf: 

05962075145, Rg: 23978546 SSP MT Filiação: Doralice Bernarda da Silva, 

data de nascimento: 25/12/1996, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT.

FINALIDADE: Proceder a intimação do acusado NATANAEL MAIKO 

BERNARDO DA SILVA, acerca da renúncia de fls. 536, e para tomar 

ciência do r. despacho de fl. 588, na conformidade do despacho abaixo 

transcrito, para que no prazo de 10 (dez) dias, constitua outro advogado 

para representa-lo nestes autos, advertindo-o de que a sua inércia 

implicará na assistência da Defensoria Pública ou na representação de 

advogado dativo, se necessário

DESPACHO/DECISAO: "...Intime-se o acusado Natanael Maiko Bernardo da 

Silva, pessoalmente ou por edital (conforme o caso) acerca da renúncia 

de fls. 536, para que no prazo de 10 (dez) dias constitua outro advogado 

para representa-lo nestes autos, advertindo-o de que a sua inércia 

implicará na assistência da Defensoria Pública ou na representação de 

advogado dativo, se necessário. Para essa hipótese, fica desde já 

nomeada a Defensoria Pública para promover a sua defesa..."

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,digitei.

AUTOS Nº 9815-73.2004.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): LEANDRO DE ALMEIDA RODRIGUES

RÉU/REEDUCANDO(S): Leandro de Almeida Rodrigues Filiação: João 

Rodrigues Filho e Elizabete Silva Almeida Rodrigues, data de nascimento: 

08/12/1975, brasileiro.

FINALIDADE: Proceder a intimação do acusado LEANDRO DE ALMEIDA 

RODRIGUES, acerca da renúncia de seu advogado, e para tomar ciência 

do r. despacho de fl. 476, na conformidade do despacho abaixo transcrito, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, constitua outro advogado para 

representa-lo nestes autos, advertindo-o de que a sua inércia implicará na 

assistência da Defensoria Pública ou na representação de advogado 

dativo, se necessário

DECISÃO/DESPACHO: "...As várias tentativas para a intimação pessoal do 

acusado resultaram inexitosas. Assim, intime-o por edital, acerca da 

renúncia do seu advogado, a fim de que constitua outro advogado, no 

prazo de 10 (dez) dias, advertindo-o de que no caso de inércia será 

assistido pela Defensoria Pública ou representado por advogado dativo. 

Para essa hipótese e tendo em vista que o Núcleo de Práticas Jurídicas 

nomeado às fls. 450 não irá mais atuar no Tribunal do Júri, fica desde já 

nomeada a Defensoria Pública para promover a defesa do acusado. Dê-se 

vista à defesa para os fins do artigo 422 do CPP. Intimem-se. Cumpra-se.."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 383913 Nr: 25872-20.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:10.129-O/MT

 Vistos, etc.

 Vieram os autos conclusos, a fim de analisar o pedido da defesa que visa 

autorização para que o apenado possa adentrar à Penitenciária Central do 

Estado, nos dias de visita, juntamente com a equipe da Assembleia de 

Deus para evangelizar, tendo em vista que o sentenciado é cooperador na 

referida igreja.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou favorável ao pedido.

 Assim, considerando a finalidade religiosa da visita, bem como, o regime 

de cumprimento atual, qual seja, aberto, acolho o pleito defensivo, 

autorizando, portanto, que o recuperando integre o grupo de 

evangelização nos dias de visita.

 Por fim, determino a elaboração de novo memorial de pena.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 104277 Nr: 7724-68.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIANE FERNANDA DA SILVA 

- OAB:18863-0/MT, JOSE MARIA DE SOUZA RAMOS - OAB:16559/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme requerido na cota ministerial retro em seus integrais 

termos, bem como a decisão de fls. 605.

Expeça-se o necessário.

Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 312710 Nr: 11141-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELIO NELCI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 
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OAB:OAB-MT 6106, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9983/MT, 

THIAGO COELHO DA CUNHA - OAB:16.317, WESLAINY GONÇALVES 

DE CARVALHO - OAB:17.384

 Vistos, etc.

Diante da solicitação de fls. 2753/2755, determino ao cartório judicial que 

certifique junto à Vara de Execuções Penais da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT acerca da existência de central de monitoramento eletrônico 

no local (para o regime semiaberto). Em caso negativo, solicite informação 

acerca da forma de cumprimento do referido regime.

Certificado nos autos, dê-se vista ao Ministério Público para manifestar.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 382901 Nr: 24782-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Alexandro Fernandes Nunes, Cpf: 62686216115, Rg: 

10298894 SSP MT Filiação: Bartolomeu Nunes e Ostacia Fernandes 

Souza, data de nascimento: 23/12/1975, brasileiro(a), solteiro(a), 

vendedor, Endereço: Rua Joiville, Nº 277, Bairro: Jd Novo Horizonte, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU:

CITÃO E INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, mais precisamente 

para defender-se na ação penal acima mencionada, proposta pelo MP, por 

violação do Artigo _____, § _____, Inciso _____, do CP, em conformidade 

com a Lei 11.719 de 20/06/2008, devendo o(s) acusado(s) responder(em) 

a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias nos termos do artigo 

396-A. O(s) acusado(s), na(s) sua(s) resposta(s), poderá(ao) argüir 

preliminares e alegar(em) tudo o que interessar à(s) sua(s) defesa(s), 

oferecer(em) documentos e justificações, especificar(em) as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 401 da mesma Lei), 

qualificando-as e requerendo sua(s) intimação(ões), quando necessário, 

de conformidade com a Denúncia.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 509247 Nr: 2019-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DA CRUZ SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB/MT 8932

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 08/08/18, às fls. 

139/147, nos autos acima mencionados, na qual o réu GERSON DA CRUZ 

SANTOS, foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I 

e II, c/c artigo 307, caput na forma do artigo 69 do CP, à pena de 06 (seis) 

anos de reclusão e pagaento de 16 (dezesseis) dias-multa e 05 (cinco) 

meses de detenção, regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 3º, 

do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 522462 Nr: 14503-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 13.171

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB/MT 13.171

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

01/10/2018, ÀS 13:20 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):Jéssica Duarte

Portaria:

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 344264 Nr: 4441-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON PAIAO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933, MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA 

SILVA - OAB:16583/0

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAI, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 330930 Nr: 11235-35.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUZÉBIO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS 

- OAB:13382/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 466784 Nr: 6591-73.2017.811.0042

 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): WADILLAN DOS SANTOS CUSTODIO, VICTOR 

ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO, RAFAEL SANTOS MINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Raphael e Zanizor.

DESIGNO para 31/10/2018, às 15h50min, audiência para inquirição das 

testemunhas Ricardo de Souza Carvalhares de Oliveira, Donizete Barbosa 
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Ricarte, Selito Luiz Minetto e Maria Cecilia Santos Minetto.

Requisitem-se os policiais.

 Os presentes saem intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 466784 Nr: 6591-73.2017.811.0042

 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): WADILLAN DOS SANTOS CUSTODIO, VICTOR 

ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO, RAFAEL SANTOS MINETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 485569 Nr: 25237-34.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAIDE BARROS DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francini Correa da Silva - 

OAB:24370, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Vistos etc.

Considerando que a acusada Anaide foi interrogada nesta data e ainda, 

considerando a ausência dos patronos dos réus e de suas testemunhas 

de defesa e ainda, o teor da certidão de fls. 128, devolva-se a missiva 

com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 341114 Nr: 876-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL RICHER CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT, DR. ANDERSON ROSSINI PEREIRA - OAB/MT 9.086 - 

OAB:

 Código: 341114

Vistos, etc...

Considerando que este processo está concluso no gabinete para prolação 

de sentença, constato que o CD-R de fls. 188, depoimento da testemunha 

Deiverty Aparecido Braz Leite, que encontra-se encartado ao feito está 

vazio, ou seja, não há nada gravado, porém, ressalto que acusação e 

defesa fizeram a degravação do depoimento, conforme os memorais 

apresentados.

 Desta feita, considerando a ausência de depoimento no CD-R encartado à 

fls. 188, converto o ato em diligência e determino que a Sra. Gestora oficie 

ao Juízo Deprecado solicitando cópia da audiência ali realizada.

Com a cópia, concluso para sentença.

Intimem-se ainda a Acusação e Defesa para, que, caso estejam com o 

CD-R, o apresentem com a máxima urgência na Secretaria desta 

serventia.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 366354 Nr: 6258-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UOLTER ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, HÉLIO 

NISHIYAMA OAB/MT 12.919, para que apresente as alegações finais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 332851 Nr: 13347-74.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, HÉLIO 

NISHIYAMA OAB/MT 12.919 e João Victor Oliveira OAB/MT 23.109, para 

que apresente as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 311146 Nr: 9297-39.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT, MÁRIO 

DONAL SPALATTI - OAB:23230/0

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

FABIANO ALVES ZANARDO OAB/MT 12.770 para que apresente as 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 469170 Nr: 9062-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Gonçalves da 

Conceição - OAB:60332/PR

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dra. 

Renata Gonçalves da Conceição OAB/PR 60.332 para que apresente a 

resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 523541 Nr: 15527-53.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocilene da silva rodrigues 

neves - OAB:23243/0

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial retro, 

INDEFIRO o pedido de fls. 54/55 e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do 

representado JOELSON CERINO DA SILVA por seus próprios 

fundamentos.INTIMEM-SE. Intime-se a Defesa (via DJE). Ciência ao 

Ministério Público.CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO SERVE DE MANDADO, a 

ser cumprida pelo Oficial de Justiça de plantão.CUMPRA-SE. Às 

providências.Cuiabá/MT, 30 de maio de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 111618 Nr: 3326-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IJGM, LGGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA CALLEJAS REICHERT - 

OAB:19.673/O, RODOLFO CANDIA - OAB:19.648/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 a) Intimem-se os advogados Ligia Callejas Reichert OAB MT 19.673 e 

Rodolfo Candia para impulsionarem o processo no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Após, dê-se vistas ao Ministério Público para ciência e requisição do 

que entender de direito;

c) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 111618 Nr: 3326-63.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IJGM, LGGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIGIA CALLEJAS REICHERT - 

OAB:19.673/O, RODOLFO CANDIA - OAB:19.648/0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 a) Intimem-se os advogados Ligia Callejas Reichert OAB MT 19.673 e 

Rodolfo Candia para impulsionarem o processo no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107165 Nr: 4053-56.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TSdAP, RPdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João da Silva Mancio Junior - 

OAB:23050/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 I – Certifique-se, se o item “6” da decisão de fls. 46, foi devidamente 

cumprido.

II – Não tendo sido cumprida, cite-se o requerido Estado de Mato Grosso, 

enviando os autos em carga à Procuradoria Geral do Estado, nos termos 

do artigo 183, § 1º do NPC.

III – Após, intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo 

no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do 

NCPC;

IV - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

V - Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

VI - Publique-se o presente despacho para ciência do advogado 

constituído João da Silva Mancio Júnior OAB/MT 23.050.

VII - Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111780 Nr: 3466-97.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, KKQDB, RGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3466-97.2018.811.0063, Protocolo 111780, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111756 Nr: 3443-54.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ACFR, 

PSFSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3443-54.2018.811.0063, Protocolo 111756, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104173 Nr: 1552-32.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, WGdSB, 

SLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1552-32.2017.811.0063, Protocolo 104173, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44434 Nr: 1457-12.2011.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ERdS, 

PHRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CARVALHO - 

PROCURADOR ESTADO - OAB:OAB/MT 18.026-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1457-12.2011.811.0063, Protocolo 44434, 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.: 111640 Nr: 3344-84.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFDAG, CSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

OAB/MT-8938 - OAB:OAB/MT-8938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3344-84.2018.811.0063, Protocolo 111640, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 84719 Nr: 857-20.2013.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE

PARTE AUTORA: VARAS ESPECIALIZADAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: S. M. da R

CITANDO(A): SEBASTIÃO MANOE DA ROCHA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: K. V. A. R., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA ÀS 

NORMAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor da Sr. 

Sebastião Manoe da Rocha. DESPACHO: "..., em cumprimento ao artigo 

256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal do 

Requerido Sebastião Manoe da Rocha, sendo adequada a citação por 

edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no 

prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a 

serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos- Afixe-se o edital no local de costume, e, após, certifique-se. 

(artigo 257, II, do NCPC); III - Determino que seja juntado aos autos o 

exemplar da publicação do edital de citação, conforme determina o artigo 

232, inciso III, do NCP." Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, 

digitei. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 108165 Nr: 453-90.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. V. da S. e A. F. de S.

 CITANDO(A): ELOISA VIEIRA DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/02/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

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, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: B. K. V. F., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C GUARDA E 

PEDIDOS LIMINARES, através da MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. a favor da infante B. K. V. F. e em desfavor da genitora 

Eloisa Vieira da Silva. DESPACHO: ¨... em cumprimento ao artigo 256, § 3º 

do NCPC , entendo esgotados os meios para citação pessoal da requerida 

Eloisa Vieira da Silva, sendo adequada a citação por edital, conforme 

determina o artigo 257, III, do NCPC, com prazo de 20(vinte) dias, para que 

no prazo ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem 

produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. 

Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, 

nos termos do artigo 159 do ECA;". Eu, Gilberto da Cruz Rodrigues da 

Silva, Técnico Judiciário, digitei. Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 114957 Nr: 2052-38.2016.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Cavadas Filho, Vinicius Paschoal 

Cavadas, José Antonio Cavadas Filho, Rafael Von Heimburg, Vinicius 

Paschoal Cavadas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Barros Freitas Osti - 

OAB:OAB/MT 18.335, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032, 

Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:OAB/MT 4032

 Vistos.

Anoto que foi realizada audiência de instrução e julgamento nestes autos 

no dia 20/08/2018 às 15h00min, sendo gravada no ato a oitiva das 

testemunhas do Senhor José Lindomar Costa e Annyeli Golfetto de Brito. 

Ocorre que, ao passar a gravação dos vídeos para o CD-ROM o 

computador apresentou problemas irreversíveis que acarretou em sua 

inutilidade.

Encaminhado a CPU aos técnicos da informática do Tribunal de Justiça, 

com as devidas advertências de que as audiências gravadas naquele no 

dia 20.08.2018 não tinham sido transportadas para o CD-ROM, não sendo 

possível a sua recuperação, muito menos dos vídeos dos atos realizados, 

consoante se verifica pelo requerimento anexo.

Assim, considerando ocorrido, necessário se faz a realização de uma 

nova audiência para ouvir as testemunhas. Por esta razão, designo nova 

audiência para a oitiva das testemunhas acima mencionada, a ser 

realizada no dia 13/09/2018 às 15h30min.

Intimem-me as partes, as testemunhas acima mencionadas, os advogados 

constituídos acerca dessa decisão e da data da audiência.

Por fim, considerando que a uma das testemunhas arroladas na denúncia 

(fls. 144) é Funcionário Público (fls. 91), INTIME-A pessoalmente e 

comunique-se o seu superior hierárquico.

Às providências. Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38462 Nr: 453-33.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPANSÃO MADEIRAS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA ME, Lucas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Moraes Valente - 

OAB:21549, SILVANA MORAES VALENTE - OAB:7139

 Nos termos do art. 431 da CNGC, impulsiono este feito, 

independentemente de despacho, com a finalidade de intimar o advogado 

Dr. Silvana Moraes Valente para que promova, no prazo de 3 (três) dias, a 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS em epígrafe que se encontram com prazo de 

devolução expirado, 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. Caso a devolução já tenha ocorrido até a presente 

publicação, desconsiderar a cobrança.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002079-22.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

DINALVA BENEDITA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (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:08/11/2018, Hora: 10:00, 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002077-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

VERA DA CRUZ EVANGELISTA DE SA MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (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: 06/11/2018, Hora:09:10, 

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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002025-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIA AMELIA LIMA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:08/11/2018 , Hora: 10:30, 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/decisãVistos, etc. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001912-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

HELLEN ROSE REIS GONCALVES (EXEQUENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:08/11/2018, Hora: 10:40, 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.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva.Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001995-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS MEDEIROS (EXEQUENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:08/11/2018 , Hora: 10:50, 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. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. 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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002596-61.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO BORGES RIGO (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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: 

1002596-61.2017.8.11.0001 REQUERENTE: PABLO BORGES RIGO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 13: 43 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002192-10.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

RENIR EVARISTO DA SILVA (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 Numero do Processo: 

1002192-10.2017.8.11.0001 REQUERENTE: RENIR EVARISTO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 14: 36 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 
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Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0505098-98.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISONE FERREIRA DUTRA (EXEQUENTE)

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: 

0505098-98.2015.8.11.0001 EXEQUENTE: ISONE FERREIRA DUTRA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta 

pública realizada, nesta data, às 15: 18 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-03.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Jeonathãn Suel Dias (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

IZADORA LEDUR DE SOUZA (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

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: 

1000731-03.2017.8.11.0001 REQUERENTE: IZADORA LEDUR DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 17: 20 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002665-93.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRO PAULO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002665-93.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LAURIE FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002520-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

EDVALDO JULIANO DE JESUS E SILVA (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002520-37.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EDVALDO JULIANO DE JESUS 

E SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se 

o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MOREIRA (REQUERENTE)

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002076-67.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA MOREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR que a parte autora MARIA 

DE FATIMA MOREIRA promove em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública detém 

competência para processar e julgar os feitos em cujo polo passivo 

figurem uma das pessoas jurídicas de direito público expressamente 

listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser 

partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as 

pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim 

definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – 

como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, 

bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” 

g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado TELEFÔNICA 

BRASIL S.A não enquadra-se em nenhuma das hipóteses do artigo 

supramencionado, não ostentando foro neste juízo. Ante o exposto, 

reconhece-se de ofício, a incompetência absoluta deste Juizado para 

processar e julgar o feito e julga-se extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º e 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 898294 Nr: 4760-73.2018.811.0003
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 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO/DECISÃO: Intime-se a parte interessada para que apresente 

certidão do gestor da vara em que foi distribuído o processo 

(0007061-61.2016.8.11.0003) ou do Cartório Distribuidor – em sendo autos 

físico, devendo constar na certidão o motivo do cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 903257 Nr: 6358-62.2018.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, no prazo de 15 (quinze) dias, determino as seguintes 

diligências:1) Seja certificado nos autos se houve a arrecadação da guia 

de número 57268, bem como se possui relação com determinação de 

pagamento de custas judiciais nos no autos da em que se refere.2) 

Intimação da parta autora:a) para apresentar procuração judicial 

constando poderes específicos outorgados pelo interessado ao 

favorecido para finalidade de “receber e dar quitação” aos valores 

restituídos;b) para que junte aos autos a guia de recolhimento original – via 

processo – a ser restituída.c) para que apresente informações bancárias 

para depósito: número do banco, agência e conta corrente, não podendo 

ser conta poupança, com os dados relativos ao beneficiário do crédito: 

número do RG, do CPF ou CNPJ e endereço completo (item 1.8 - INSCA N. 

02/2011), sendo que, em se tratando de pessoa jurídica a beneficiária do 

crédito, no caso, escritório de advocacia ou empresa, imprescindível que 

se apresente o contrato social em que conste o representante da pessoa 

jur íd ica t i tu lar  do crédi to como par te  in tegrante  da 

soc iedade.Cumpra-se .Rondonópo l i s /MT,  10  de  agos to  de 

2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782046 Nr: 7022-98.2015.811.0003

 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: ANDREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVISTA S. A ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO, EDITORA AVISTAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - 

OAB:15.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUELA INSUNZA - 

OAB:11582/ES

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806386 Nr: 16800-92.2015.811.0003

 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: ADECRACIR DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 42,15 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398436 Nr: 11997-47.2007.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO CREVELARI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR CREVELARI - 

OAB:20446/O, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726163 Nr: 7108-40.2013.811.0003

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 271 de 429



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZÂNGELA APARECIDA GAMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS COM. DE COSMÉSTICOS E PROD. DE 

HIGIENE PESSOAL LTDA(JEQUITI COSMÉTICOS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163/SP, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI 

- OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417, MIRIAM AMORIM DA SILVA - OAB:OAB/SP 289.875, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A/MT.

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 146,39 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 189,78 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726636 Nr: 7560-50.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818165 Nr: 2266-12.2016.811.0003

 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: GLEISON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 130,86 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718479 Nr: 13941-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

347,49 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815003 Nr: 1221-70.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE 

RONDONOPOLIS LTDA ME, PAULO LUCIANO THEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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devidamente INTIMADA a PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718910 Nr: 14385-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANGELO DOS SANTOS JUNIOR ME, 

JOSE ANGELO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 e Taxa Judiciária no valor R$ 129,94 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 54,90 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 750930 Nr: 8250-45.2014.811.0003

 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: ESPÓLIO DE NOADIA HELENA DE OLIVEIRA PEDROSA, 

MIDIA HELENA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 135,00 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416748 Nr: 12409-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANTONIO GASPARINI, JUREMA 

GENTILINI GASPARINI, ESPÓLIO DE ANTONIO MONTAGNA, STELA 

TECCHIO MONTAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, RONALDO 

DE CARVALHO - OAB:3616-B/MT, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI 

PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Alexandre Gonçalves 

do Amaral - OAB:OAB/MS 6.661

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

1.019,85 e Taxa Judiciária no valor R$ 972,60 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821104 Nr: 3273-39.2016.811.0003

 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: IZABEL DA SILVA LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAROM MÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS GUSTAVO COLANZI - 

OAB:69839
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740264 Nr: 2149-89.2014.811.0003

 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: CLEBER DUARTE CARDOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:OAB/MT6735

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

184,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 65,07 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 30,11 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738624 Nr: 1109-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEY DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381591 Nr: 9795-34.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINUELO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:MT/4257-B

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443690 Nr: 12359-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO DE PAULA TEOTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

349,75 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 
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Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34768 Nr: 9521-56.1995.811.0003

 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: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA LUCIA PERES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

460,24 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 53,54 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 

Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840847 Nr: 8833-59.2016.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINUELO COMERCIO REPRESENTAÇÕES 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, HELIO JOÃO ANDRIGHETTO, LEILA 

BEATRIZ BURKHARD ANDRIGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 7669-O, DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 6526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.271, 

JOAO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:MT/4257-B

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100816 Nr: 12789-79.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525, PATRÍCIA SILVA SOUZA - OAB:21198/O

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

237,29 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 113,44 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817382 Nr: 2002-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PACIELLO DE 

OLIVEIRA BOCK - OAB:99311/RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

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

devidamente INTIMADA a PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

368,00 e Taxa Judiciária no valor R$ 136,23 ao FUNAJURIS, de forma 

separada, porém em um único boleto, e o valor de R$ 60,22 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento do 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 
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0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e Arrecadação - 

DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais 

de um processo, deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do 

Cartório Distribuidor, de forma individualizada, ou seja, um 

depósito/tranferência para cada processo, e proceder a juntada nestes 

autos, por meio de petição, da Guia de Recolhimento do Funajuris, bem 

como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010181-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010181-61.2017 Ação: Execução por Título Executivo Extrajudicial 

Exequente: Banco Bradesco S.A. Executado: Erlan Cezar Lopes. Vistos, 

etc... Analisando os termos do petitório de (id.13774274), hei por bem em 

determinar a intimação da parte exequente, para que no prazo de (10) dez 

dias, traga aos autos cópia atualizada da matrícula descrita e 

caracterizada no pedido retro. Vindo aos autos, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001769-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN (ADVOGADO(A))

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001769-10.2018 Ação: Carta Precatória Requerente: Banco Caterpillar 

S.A. Requerida: Construtora Tripolo Ltda. Vistos, etc... Considerando os 

termos do petitório de (id.12555908), proceda-se a devolução da carta 

precatória à Comarca de Origem, com as baixas e homenagens de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001439-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER (ADVOGADO(A))

EMANUELLA BORGES BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001439-81.2016 Ação: Cobrança de Apólice de Seguro c/c Danos 

Morais. Autora: Emanuella Borges Barros. Ré: Bradesco Vida e 

Previdência S.A. Vistos, etc. Inicialmente, homologo o laudo pericial de ID 

13843591. Objetiva a parte ré a denunciação à lide da mãe do de cujus, 

Sra. Vanderleia Amaral Baptistella, pessoa que supostamente teria 

recebido de forma indevida o seguro pleiteado pela autora no presente 

feito. É princípio corrente que a denunciação à lide só é obrigatória quando 

resulte da lei ou do contrato o dever de indenizar regressivamente. “A 

denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja 

obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da 

demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de 

fundamento novo não constante da ação originária” (RSTJ 142/346) “Se 

não há direito de regresso, é incabível a denunciação” (STF-RT 605/241) 

“A jurisprudência do STJ acolheu o entendimento no sentido de que, não 

havendo relação jurídica entre litisdenunciante e litisdenunciado, não há 

como se admitir o pedido de denunciação da lide” (RSTJ 67/441) Desta 

forma, no caso em tela não resta configurada qualquer das hipóteses do 

artigo 125 do Código de Processo Civil, descabendo assim a 

litisdenunciação formulada pela parte ré, que imputa a mãe do de cujus a 

obrigação de devolver valores supostamente recebidos de forma indevida. 

Diante da inexistência de vínculo legal ou contratual entre denunciante e 

denunciada, eventual ressarcimento depende de comprovação de dolo e 

má fé, eis que a relação presente é a de consumo bem como a 

responsabilidade da ré é objetiva. Do exposto, indefiro. Por fim, 

manifestem-se as partes se ainda possuem interesse na produção de 

provas. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2.018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002322-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte executada, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar sobre o petitório de ID 14395224.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000462-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FELIX GALVAO (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de Oficial de Justiça de ID 

13524761.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009894-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(REQUERENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009894-98/2017 Ação: Carta Precatória Autor/Exequente: Mútua Caixa 

de Assistência dos Profissionais do CREA. Executado/Réu: Leobino 

Rodrigues Pereira. Vistos, etc. MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA, pessoa jurídica de direito privado, ingressou 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de LEOBINO 

RODRIGUES PEREIRA, com qualificação nos autos, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora/exequente, através de seu 
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bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende 

a inicial da presente Carta Precatória, carreando aos autos: a) cópia do 

despacho inicial do processo nº19650-73.2013.811.0041 (Código – 

813168); b) cópia da petição contendo os endereços, conforme 

mencionado na parte final da Carta Precatória à (fl.03 – correspondência 

ID 10952435, fl.01), conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do 

Código de Processo Civil, sob pena de devolução. Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 15 de dezembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719082 Nr: 126-10.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSONES DE BRITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726843 Nr: 7754-50.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A ( BANCOS ITAU S/A E UNIBANCO 

)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOTO CENTRO OESTE EQUIPAMENTOS LTDA, 

ANDRE RICARDO ORSSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 83.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814702 Nr: 1101-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEKAGI MODA INTIMA LTDA ME, EVERALDO 

BITTENCOURT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETUSA DE CARVALHO ASFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de carta precatória de fls.53/57.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 395137 Nr: 8617-16.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

ROSANE APARECIDA KULEVICZ, RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de carta precatória de fls. 183/191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727120 Nr: 8008-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CREDLOJA- COOPERATIVA DE EC. E CRED. 

MUTUO DOS LOJ. E VESTUARIOS E CONF.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIS RONDONÓPOLIS LDTA, MARILDA 

SOARES RUFINO, CARLOS LUIZ RUFINO, TIAGO VIDOTTI FREITAS, 

KARLA KAROLINE SOARES RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - 

OAB:3497-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403853 Nr: 17400-94.2007.811.0003

 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: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Do advogado do requerido, para manifestar sobre a devolução da carta 

de intimação do requerido e/ou fazer comparecer à audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720177 Nr: 1224-30.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZENILDE MENEZES FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 894728 Nr: 3417-42.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CHAVES, TANIA FRATARI CHAVES 

ZADROZNY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO TEIXEIRA BORGES - ME, 

TEREZINHA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:MT/13.733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 804669 Nr: 16190-27.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D LOC MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, JORGE LUIZ DURANTE ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR DA SILVA PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 90.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari
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 Cod. Proc.: 21251 Nr: 3712-71.1984.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BANDEIRANTES CREDITO FIN.E INV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOVE FILHO, JOVECY FRANCO DE 

OLIVEIRA, MIGUEL DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DE MELO - 

OAB:8.604/MT

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fl. 309.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881497 Nr: 10807-97.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECHAR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENI BARROS SOUZA, DCORDOBA 

DISTRIBUICAO E REPRESENTAÇAO DE ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARCIO DOS SANTOS - 

OAB:204762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 875791 Nr: 8705-05.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOSCAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MANGRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL DALL'AGNOL - 

OAB:OAB-PR 49.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 35.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 435786 Nr: 4454-85.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LUIZ GAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIACAMPUS COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS MARCELO BENITES 

GIUMMARRESI - OAB:OAB/MS5.119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS MARCELO BENITES 

GIUMMARRESI - OAB:OAB/MS5.119, MERCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS - OAB:MT/10635

 Do advogado das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto ao cálculo atualizado do processo de fls. 221/225.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 287915 Nr: 2671-39.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇAO RURAL DA REGIAO 

DA GRANDE RONDONÓPOLIS LTDA CERGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:OAB -MT 5172

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto ao cálculo atualizado do débito de fls. 211/212.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446553 Nr: 1735-96.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS CAMACHO, REGINA 

SOUZA AGUIAR CAMACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:10505/MT

 Dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

quanto a atualização de débito de fls. 212/215.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733314 Nr: 13343-23.2013.811.0003

 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: CINTIA RIBEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE NEURIVA DELMONIS, 

JONATHAN ALVES SILVA, SHAYANE SILVA DELMONIS, ELVIRA PAULA 

SILVA DELMONIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação ‘Adjudicação compulsória’ proposta por 

CINTIA RIBEIRO MARTINS, em desfavor de ESPÓLIO DE JOSÉ NEURIVÃ 

DEUMONIS, JONHATHAN ALVES SILVA, SHAYANE SILVA DELMONIS e 

ELVIRA PAULA SILVA DELMONIS, com qualificação nos autos, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, o qual deverá ser corrigido, devendo ser observado o disposto no 

§ 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

a rqu ive-se .Expeça-se  o  necessár io .Pub l ique-se . In t imem-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de junho de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427910 Nr: 10117-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTHON AVELINO MARRONI ME, 

WELINGTHON AVELINO MARRONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº10117-49/2009

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Bradesco S/A.

Executados: Wellingthon Avelino Marroni ME e Outro.

 Vistos, etc.

 Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio oferecido 

pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, que possibilita a busca 

on-line de veículos, bem como averbar restrições, defiro o pedido de 

(fl.102), somente com relação a transferência do bem, conforme extratos 

em anexos.

Intimem-se as partes, via seus respectivos procuradores, para que no 

prazo de (10) dez dias, manifestem-se, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 23 de fevereiro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008004-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

ANTONIO MARTELLO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008004-27.2017 Ação: Condenatória Autora: Pedromar Transportes Ltda. 

Ré: Louis Dreyfus Company Brasil S.A. Vistos etc... PEDROMAR 

TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de LOUIS 

DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000658-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO (ADVOGADO(A))

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JURACY ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVELLYN ZAMPARONI FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000658-88.2018 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: 

Juracy Rosa de Jesus. Ré: Evellyn Zamparoni Freitag. Vistos etc... 

JURACY ROSA DE JESUS, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de EVELLYN 

ZAMPARONI FREITAG. Devidamente citada, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000915-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON AGUIRRE DA SILVA (REQUERENTE)

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000915-16.2018 Ação: Restituição c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Jakson Aguirre da Silva. Réu: Banco do Brasil S.A. Vistos etc... 

JAKSON AGUIRRE DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Devidamente citado, apresentara contestação e, 

instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei n. 

13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda 

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008128-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE SENA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR BISPO DA PAIXAO (RÉU)

HAMILTON FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANESSA FERNANDA DE OLIVEIRA CHAVES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008128-10.2017 Ação: Anulação de Negócio Jurídico Autora: Cleunice 

Sena da Silva. Réus: Vilmar Bispo da Paixão e Vanessa Fernanda de 

Oliveira. Vistos etc... CLEUNICE SENA DA SILVA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de VILMAR BISPO DA PAIXÃO E VANESSA FERNANDA DE 

OLIVEIRA. Devidamente citados, apresentaram contestação e, instada a 

se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Inicialmente, determino à parte autora, para que no 

prazo de (15) quinze dias, apresente a cópia integral do Boletim de 

Ocorrência de (id.10327707). Ademais, defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita em favor dos réus, em consonância com os documentos 

de (id.11656691; id.11656740). De outro ponto, com a entrada em vigor da 

Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos 

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, inclusive, do artigo 

6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o 

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código 

de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das 

novas normas e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, 

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 

fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da 

nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância 

de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo 

comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo 

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

estado do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou 

julgamento antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 

354, 355 ou 356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001231-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MIKAEL DA SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001231-29.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização de Danos Morais Autor: Lucas Mikael da Silva. Ré: 

Anhanguera Educacional Ltda. Vistos etc... LUCAS MIKAEL DA SILVA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. 
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Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

regras, DETERMINO a intimação das partes a fim de que, no prazo comum 

de (15) quinze dias: a) - esclareçam se entendem que o processo em 

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

do processo (seja extinção, julgamento antecipado do mérito ou julgamento 

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

manifestação; b) - caso se manifestem no sentido de que não é hipótese 

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

questões de fato sobre as quais entendem que deve recair a matéria 

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; c) manifestem-se 

quanto à distribuição do ônus da prova, esclarecendo qual fato entendem 

deve ser provado por cada litigante e sua respectiva justificativa, nos 

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; d) indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

com os demais pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à 

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o 

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002878-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUZIA FERREIRA DA GAMA NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

PAULO SERGIO CIRILO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002878-93.2017 Ação: Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de 

Fazer Autora: Luzia Ferreira da Gama Neves. Ré: Unimed Rondonópolis – 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Vistos etc... LUZIA FERREIRA DA 

GAMA NEVES, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS 

– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do CPC/2015), há, 

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; e) se for o caso, 

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do artigo 357 do 

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

contido no artigo 357, § 2º, do CPC/2015. Poderão ainda, se entenderem 

configurada a hipótese do artigo 357, § 3º, do CPC/2015, manifestar-se 

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação; f) decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

litigantes nos termos acima aludidos, com ou sem a juntada dos petitórios 

pertinentes pelas partes, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004240-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FLORENCIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004240-33.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autora: 

Rosa Florêncio dos Santos. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

Dpvat S.A. Vistos etc... Compulsando detidamente os autos, observa-se 

que até o presente momento não há reconhecimento da união estável da 

autora com o ‘de cujus’ Aladim Lara de Almeida, ademais, o documento de 

(id.8709384) não é suficiente para conferir legitimidade ativa à autora para 

interpor a demanda. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA - 

PRETENSÃO FUNDADA EM SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE A 

AUTORA E A VÍTIMA - AJUIZAMENTO DE "AÇÃO CONCESSÓRIA DE 

PENSÃO POR MORTE COM RECONHECIMENTO DE CONDIÇÃO DE 

COMPANHEIRA" PROPOSTA EM FACE DO INSS QUE NÃO CONSTITUI 

PROVA SUFICIENTE PARA O ACOLHIMENTO DO PLEITO INDENIZATÓRIO - 
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NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CONDIÇÃO DE 

COMPANHEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA CORRETAMENTE RECONHECIDA 

PELO JUÍZO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO 

ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”(TJ-RJ - APL: 

00197375120098190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 1 VARA CIVEL, 

Relator: JORGE LUIZ HABIB, Data de Julgamento: 05/06/2013, DÉCIMA 

OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2013) Ante o exposto 

e considerando que a autora ingressou com Ação de Reconhecimento de 

União Estável nº 1000707-66.2017.8.11.0003 em tramite junto à 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, hei por bem em 

suspender o feito, devendo aguardar em cartório o deslinde da ação retro, 

o qual deverá ser comunicado nestes autos pela autora, acostando os 

documentos necessários. Cumprida a determinação supra, dê-se vista à 

parte ré e, ao depois, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008416-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO (ADVOGADO(A))

RITA FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008416-55.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Dpvat Autora: 

Rita Ferreira de Souza. Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

Dpvat S.A. Vistos, etc... RITA FERREIRA DE SOUZA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citada, 

apresentou contestação e documentos, arguindo preliminares e, instada a 

se manifestar, a parte autora refutou as alegações da ré, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Pugna a ré, em sede de preliminar, para que 

a ação seja extinta por falta de interesse de agir em razão do pagamento 

da cobertura ser realizado em sede administrativa, porém, a preliminar não 

pode prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição da 

República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna, o esgotamento da via administrativa não é mais condição 

para ajuizamento de ação. Ademais, o pleno acesso ao Judiciário é um 

direito fundamental previsto na Constituição Federal de 1988, assim, não 

cabível impor a alguém a obrigação de propor processo administrativo, 

pois a lei não exige tal desiderato. Neste sentido, o trato jurisprudencial: 

"Estabelece o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal o princípio do 

amplo acesso ao Judiciário. Dele decorre a inconstitucionalidade da 

exigência de exaurimento da via administratriva antes do ingresso na via 

judicial" (Remessa Oficial nº 900414316-5/RS, TRF da 4ª Região, Rel. Ellen 

Gracie Northfleet, j.05.04.95 - Juris Plenum). “AGRAVO REGIMENTAL – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – REDUÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

(DPVAT) – REPETIÇÃO LITERAL DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA 

DECISÃO AGRAVADA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À 

FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA 

LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É 

manifestamente infundado agravo regimental cujas razões constituem 

repetição literal das razões do recurso à qual foi negado seguimento, 

porque a medida constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. 

“A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de 

demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. 

Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 

24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015). 3. “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 

13/06/2012, DJe 19/06/2012). 4. Tratando-se de Agravo Regimental 

manifestamente infundado, deve o agravante ser condenado ao 

pagamento de multa de um a dez por cento do valor corrigido da causa, 

nos termos do art. 557, §2º, do CPC.” (AgR 119378/2015, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, 

Publicado no DJE 19/10/2015, TJMT) (Grifo nosso). O interesse de agir 

consiste na utilidade e na necessidade da atividade jurisdicional para o 

atendimento da pretensão da parte autora. Com efeito, o interesse 

processual de agir será avaliado segundo a necessidade e interesse que 

têm os requerentes de pleitear, com fundamentos razoáveis e devidos, a 

tutela jurisdicional invocada. Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro 

Júnior leciona: "Localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio 

apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela 

jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte 

Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a 

procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de 

que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável 

como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano 

ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma 

lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). A 

exigência, portanto, do esgotamento da via administrativa, como pretende 

a ré, viola o princípio da legalidade e do acesso à justiça (art. 5º, CF), não 

encontrando, pois, amparo legal. Alega ainda a ausência de documentos 

indispensáveis à propositura da ação, pois, não fora acostado o laudo do 

IML e o Boletim de Ocorrência, impedindo o regular processamento do 

feito, restando assim, ausente a prova do fato constitutivo do direito 

alegado pela autora. Com relação às preliminares arguidas, tenho que não 

merecem prosperar, uma vez que existindo outras provas do acidente, o 

laudo do IML e o boletim de ocorrência são dispensáveis, não sendo 

imprescindíveis à propositura da ação de cobrança do seguro Dpvat. 

Neste sentido, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DO IML - 

DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS QUANDO HÁ PROVA DO NEXO DE 

CAUSALIDADE E DO GRAU DAS LESÕES POR OUTRO MEIO - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONALMENTE DEVIDA - UTILIZAÇÃO DA TABELA DA SUSEP 

PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ - SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA 

LEI N. 6.194/74 - FIXAÇÃO EM ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS EM VIGOR À 

ÉPOCA DO FATO -REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE - VALOR 

DA SENTENÇA MANTIDO - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI N. 

1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 20, §3º, DO CPC - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS INALTERADOS - PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS 

RECURSOS. Existindo outras provas do acidente de trânsito, é 

dispensável a apresentação do boletim de ocorrência. A falta de juntada 

do laudo do Instituto Médico Legal não autoriza a extinção do processo por 

não se tratar de documento imprescindível à propositura da ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT, em vista da possibilidade de 

comprovação do grau e da extensão das lesões por outros meios. A 

reparação deve ser estipulada com observância ao grau de invalidez 

registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP. 

Se o acidente aconteceu na vigência da Lei n. 6.194/74, o ressarcimento 

deve ser fixado em até 40 salários mínimos. No entanto, o princípio da não 

reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito 

devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte. Os honorários 

advocatícios são definidos mediante apreciação equitativa do juiz, que 

deve se valer dos parâmetros dispostos no §3º do artigo 20 do CPC. A 

manutenção do montante é pertinente quando se mostra adequado às 

circunstâncias dos autos (lugar da prestação do serviço, trabalho 

desenvolvido pelo advogado, tempo exigido para tal, natureza e valor da 

causa).” (Ap 126224/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/06/2014, Publicado no DJE 

09/06/2014, TJMT) (Grifo nosso) Nessa linha de raciocínio, entendo, que 

presentes os requisitos necessários à propositura da ação de cobrança 

de seguro obrigatório. Ante todo o exposto, rejeito-as. Defiro a prova 

pericial requerida pela ré (id.13709361, págs.09/10), 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 
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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 ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, no prazo de (5) 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 o competente alvará judicial. Cumprida a 

determinação supra, dê-se vista às partes, para manifestação em (15) 

quinze dias (artigo 477, §1º, CPC), após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000907-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE MOREIRA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000907-73.2017 Ação: Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

Autora: Alice Moreira Bezerra. Réu: Douglas Henrique Miranda dos 

Santos. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(id.14903422), determino a intimação pessoal da autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), regularize sua 

representação processual, bem como, dê andamento ao feito, sob pena 

de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a 

intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital 

é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 27 de agosto 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008720-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA SOARES E SOARES DE MATOS LTDA - ME (EXECUTADO)

SILMARY CLAUDINE SOARES DE MATOS (EXECUTADO)

IVONE DE CAMPOS LEITE PINTO (EXECUTADO)

JEAN CLAUDE FERREIRA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008720-54.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Companhia Brasileira de Distribuição. Executados: Ferreira Soares e 

Soares de Matos Ltda Me e Outros. Vistos, etc... Analisando os termos do 

petitório e documentos de (id.14569503; id.14569508; id.14569511), hei 

por bem em deferir o pedido, expedindo-se carta precatória de citação, 

com prazo de (60) sessenta dias para seu cumprimento, em consonância 

com o disposto no artigo 261 do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003180-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONISA DE OLIVEIRA VILELA VASCONCELOS (AUTOR(A))

DENISVALDO SILVA JARDIM (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO SOUSA VASCONCELOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON UMBELINO MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003180-25.2017 Ação: Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores 

Autores: Luiz Gustavo Sousa Vasconcelos e Monisa de Oliveira Vilela 

Vasconcelos. Réu: Emerson Umbelino Magalhães. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (id.13975808), não verifico como 

possa acolhê-lo, haja vista que consta dos autos que as tentativas de 

citação do requerido por carta restaram infrutíferas por ausência, deste 

modo, não restando comprovados os requisitos do artigo 256 do Código 

de Processo Civil, hei por bem em indeferir o pedido de citação por edital. 

De outro lado, determino à serventia que expeça mandado de citação do 

réu e, em caso de ausência, deverá o senhor oficial de justiça cumprir o 

procedimento da citação com hora certa. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003913-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA RODRIGUES KONANZ SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003913-25.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S.A. Executada: Jéssica Rodrigues Konanz Silva. Vistos, 

etc... Analisando os termos do petitório de (id.13807033), não verifico 

como possa acolhê-lo, haja vista que consta dos autos que houvera 

apenas uma tentativa de citação da executada, bem como, não restou 

demonstrado que o exequente exauriu os meios cabíveis a obter o novo 

endereço da parte, deste modo, não restando comprovados os requisitos 

do artigo 256 do Código de Processo Civil, hei por bem em indeferir o 

pedido de citação por edital. Intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos o 

endereço atual da executada e/ou requeira o que de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000578-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO BELMIRO DE PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000578-27.2018 Ação: Carta Precatória Requerente: Banco Itaúcard S.A. 

Requerido: José Augusto Belmiro de Paula. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (id.14899091) e com fulcro no artigo 393, §2º da 

C.N.G.C/TJMT, solicite-se ao juízo deprecante as providências cabíveis, 

com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001689-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERNANDA PERIN CALERA (EXECUTADO)

JOSE RICARDO CALERA (EXECUTADO)

JOSE GERALDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

SILVIA HELENA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001689-80.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S.A. Executados: Tec Control Indústria e Comércio de 

Produtos para Agricultura Ltda e Outros. Vistos, etc... Analisando os 

termos do petitório de (id.13177130), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se carta precatória de citação, com prazo de (45) quarenta e 

cinco dias para seu cumprimento, em consonância com o disposto no 

artigo 261 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010329-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEMISTOCLES NUNES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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 n.º 

1010329-72.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Reparação Autor: Temistocles Nunes de Almeida. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. TEMISTOCLES NUNES 

DE ALMEIDA, pessoa física, com qualificação nos autos, devidamente 

representado por seu procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificações nos autos. 

Devidamente citada, a ré apresentou contestação, sem alegações 

preliminares. Ainda em sede de contestação foi apresentado pedido com 

natureza de reconvenção, o qual restou seu recebimento condicionado ao 

recolhimento das custas inerentes (ID 13210076). Tendo a realizado o 

recolhimento das custas (ID 13486601), recebo a reconvenção 

apresentada. Foi determinada a especificação das provas, e após as 

manifestações das partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inexistem preliminares a se decidir. Quando da manifestação para 

especificação de provas, a autora requereu o julgamento antecipado da 

lide. A ré demonstrou interesse na audiência de instrução e julgamento. 

Dessa forma, defiro o pedido. Assim, dou por saneado o feito. Para o 

desate da questão, e a fim de se evitar qualquer futura alegação de 

nulidade por cerceamento de defesa, designo o dia 13 de novembro de 

2018, às 14:00 horas, para audiência de instrução e julgamento, e o faço 

com amparo no artigo 357, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do mesmo Estatuto 

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

Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009557-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANE DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1009557-12.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c 

Reparação Autor: Maria Aparecida Soares da Silva. Ré: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. MARIA APARECIDA 

SOARES DA SILVA, pessoa física, com qualificação nos autos, 

devidamente representado por seu procurador, ingressou com a presente 

ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificações nos 

autos. Devidamente citada, a ré apresentou contestação, sem alegações 

preliminares. Foi determinada a especificação das provas, e após as 

manifestações das partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inexistem preliminares a se decidir. Quando da manifestação para 

especificação de provas, as partes demonstraram interesse na audiência 

de instrução e julgamento. Dessa forma, defiro o pedido. Assim, dou por 

saneado o feito. Para o desate da questão, e a fim de se evitar qualquer 

futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, designo o dia 13 

de novembro de 2018, às 15:00 horas, para audiência de instrução e 

julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de Processo 

Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005417-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMINO DE FRANCA DOMINGUES (AUTOR(A))

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1005417-32.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais. Autor: 

Maximino de França Domingues. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. MAXIMINO DE FRANÇA DOMINGUES, pessoa 

física, com qualificação nos autos, devidamente representado por seu 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, com qualificações nos autos. Devidamente citada, a ré 

apresentou contestação, alegando preliminarmente que a parte autora 

alterou a verdade dos fatos e por tal razão deva ser condenada nos 

termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Foi determinada a 

especificação das provas, e após as manifestações das partes, veio-me 

os autos conclusos. D E C I D O: A preliminar aventada pela parte ré é em 

verdade matéria de mérito, e com o mérito será decidida. Quando da 

manifestação para especificação de provas, as partes demonstraram 

interesse na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, defiro o 

pedido. Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da questão, e a fim 

de se evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa, designo o dia 13 de novembro de 2018, às 14:30 horas, para 

audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, 

do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 

357 do mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000086-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDEVINA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1000086-35.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos 

Morais. Autora: Valdevina Ferreira Campos. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. VALDEVINA FERREIRA CAMPOS, 

pessoa física, com qualificação nos autos, devidamente representado por 

seu procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 
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jurídica de direito privado, com qualificações nos autos. Devidamente 

citada, a ré apresentou contestação, sem alegações preliminares. Foi 

determinada a especificação das provas, e após as manifestações das 

partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D O: Inexistem preliminares a 

se decidir. Quando da manifestação para especificação de provas, a 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a ré demonstrou 

interesse na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, defiro o 

pedido. Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da questão, e a fim 

de se evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa, designo o dia 13 de novembro de 2018, às 15:30 horas, para 

audiência de instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, 

do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 

357 do mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008193-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINO SILVA (AUTOR(A))

JANIELLY LOPES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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 n.º 

1008193-05.2017 Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização. Autor: 

Osvaldino Silva. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Vistos, etc. OSVALDINO SILVA, pessoa física, com qualificação nos 

autos, devidamente representado por seu procurador, ingressou com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com 

qualificações nos autos. Devidamente citada, a ré apresentou 

contestação, com alegação preliminar de incompetência absoluta dos 

juizados especiais. Foi determinada a especificação das provas, e após 

as manifestações das partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D O: A 

preliminar aventada pela ré já restou rejeitada na decisão de ID 13817306. 

Assim, dou por saneado o feito. Para o desate da questão, e a fim de se 

evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de defesa, 

designo o dia 13 de novembro de 2018, às 16:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357, do Código de 

Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005125-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VHM TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005125-47.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: VHM 

Construções e Empreendimentos Ltda. Executada: Coder – Companhia de 

Desenvolvimento de Rondonópolis. Vistos, etc... HOMOLOGO o acordo de 

vontades de (id.14729720; id.14730283), para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos. Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo 

(08.02.2019), com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, intime-se a parte exequente, para que no prazo de 

(5) cinco dias, informe se ainda possui interesse no prosseguimento do 

feito, após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005091-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAST TRANSPORTES E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

CASSIO VIECELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (RÉU)

CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1005091-09.2016 Ação: Ressarcimento de Danos. Autora: Fast 

Transportes e Comércio de Veículos Ltda. Ré: Transporte Rodoviário 1500 

Ltda. Vistos, etc. FAST TRANSPORTES E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, 

devidamente representado por seu procurador, ingressou com a presente 

ação em desfavor de TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1500 LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com qualificações nos autos. Devidamente 

citada, a ré apresentou contestação, sem alegações preliminares. Foi 

determinada a especificação das provas, e após as manifestações das 

partes, veio-me os autos conclusos. D E C I D O: Inexistem preliminares a 

se decidir. Quando da manifestação para especificação de provas, a 

parte autora requereu cancelamento da audiência de conciliação ou a 

correção de suposto erro material, eis que a data designada para o ato foi 

de 30.03.2017, às 15:55 horas. Completamente extemporâneo o pedido. 

Conforme a ata de ID 5853423 houve a regular realização do ato, inclusive 

com o comparecimento das partes nas pessoas de seus representantes. 

Notoriamente, não há também que se falar em erro material. Dessa forma, 

indefiro. As partes demonstraram interesse na audiência de instrução e 

julgamento. Dessa forma, defiro o pedido. Assim, dou por saneado o feito. 

Para o desate da questão, e a fim de se evitar qualquer futura alegação de 

nulidade por cerceamento de defesa, designo o dia 14de novembro de 

2018, às 16:00 horas, para audiência de instrução e julgamento, e o faço 

com amparo no artigo 357, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de 

testemunhas, na forma do § 4º, do artigo 357 do mesmo Estatuto 

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

Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002432-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (AUTOR(A))

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO CORREA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002432-90.2017 Ação: Cobrança de Honorários Advocatícios Autor: 

Duílio Piato Júnior. Réu: Lázaro Correa da Silva. Vistos, etc... DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, na 

ação de ‘Cobrança de Honorários Advocatícios’ que moveu em desfavor 

LÁZARO CORREA DA SILVA, postulou no (id.12200071; id.12200088), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à 

escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a presente 

ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte 

devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso II do Código de Processo 

Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de 

custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado 

Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de 

(10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em 

(10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, 
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após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000805-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA 

- ME - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO (REQUERIDO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

CETEC CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

MARCOS DE CASTRO CAMILO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1000805-51.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Danos Morais Autor: 

Themis – Curso de Apoio e Aperfeiçoamento Profissional Ltda – ME. Réus: 

Cetec Construtora Ltda e Outros. Vistos, etc... THEMIS – CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – ME, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com ‘Embargos de 

Declaração’ pelos fatos narrados no petitório de ID 12888014, bem como 

CETEC CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS DE CASTRO CAMILO e MARIA 

LUCIA BERTULUCCI CAMILO, pelos fatos narrados no petitório de ID 

12943633, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: 

“Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo Magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencado pelo autor/embargante, vê-se sem sombra de dúvidas que 

o mesmo deseja modificar a sentença, o que não é possível, porque, tenho 

comigo que não há nenhum ponto omisso, pois, a sentença é por demais 

clara em todo o seu conteúdo decisório seja com referência ao contrato, 

seja com referência aos valores arbitrados a título de danos. Inexiste a 

omissão apontada e tampouco é obrigado o juiz a responder todas as 

questões aventadas pelas partes quando já possui elementos suficientes 

para proferir decisão. Nesse sentido a jurisprudência que não restou 

modificada mesmo após a vigência do Código de Processo Civil de 2015: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO 

TARDIA E TENTATIVA DE REVOLVER QUESTÕES DECIDIDAS. EMBARGOS 

REJEITADOS. "'O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A 

TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ 

TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. 

O JULGADOR POSSUI O DEVER DE ENFRENTAR APENAS AS QUESTÕES 

CAPAZES DE INFIRMAR (ENFRAQUECER) A CONCLUSÃO ADOTADA NA 

DECISÃO RECORRIDA. ASSIM, MESMO APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015, 

NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE 

NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE DETERMINADO ARGUMENTO QUE ERA 

INCAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA'. (STJ. 1ª SEÇÃO. 

EDCL NO MS 21.315-DF, REL. MIN. DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TRF DA 3ª REGIÃO), JULGADO EM 8/6/2016)" (AC N. 

0006291-97.2013.8.24.0072, DE TIJUCAS, REL. DES. SAUL STEIL, J. 

15-5-2018).” (TJ-SC - ED: 03083509320178240023 Capital 

0308350-93.2017.8.24.0023, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de 

Julgamento: 05/06/2018, Primeira Câmara de Direito Público) No que tange 

a manifestação dos réus/embargantes, melhor sorte não alcança. O fato é 

que os embargantes não cumpriram requisito essencial para apreciação 

do pedido de reconvenção e busca dotar a lei de interpretação diversa 

para de alguma forma tentar salvar direito que pereceu por sua própria 

inércia. Portanto, o que vejo é que os embargos aviados têm o único 

propósito de hostilizar a sentença tal como produzida, declinando 

omissão/contradição que na verdade inexiste, de modo que se as 

embargantes entendem que a sentença produzida se mostra injusta, não 

será na via dos embargos declaratórios que obterão provimento 

jurisdicional colidente com aquele já manifestado. Nesse sentido a 

jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC - 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO 

EMBARGADA - MERO INCONFORMISMO - SIMPLES REITERAÇÃO DE 

ARGUMENTOS - NÃO-CABIMENTO - CONTRADIÇÃO INTERNA DO 

JULGADO - AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS - 1- REVELAM-SE 

IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE AS 

QUESTÕES LEVANTADAS NÃO CONFIGURAM AS HIPÓTESES DE 

CABIMENTO DO RECURSO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE -, DELINEADAS NO ART. 535 DO CPC. 2- A 

REDISCUSSÃO, VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE QUESTÕES DE 

MÉRITO JÁ RESOLVIDAS CONFIGURA PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO 

RESULTADO DO DECISUM, TRADUZINDO MERO INCONFORMISMO COM O 

TEOR DA DECISÃO EMBARGADA. NESSES CASOS, A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE SUPERIOR É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE OS 

EMBARGOS NÃO MERECEM PROSPERAR. 3- O VÍCIO QUE AUTORIZA OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É A CONTRADIÇÃO INTERNA DO 

JULGADO, NÃO A CONTRADIÇÃO ENTRE ESTE E O ENTENDIMENTO DA 

PARTE, NEM MENOS ENTRE ESTE E O QUE FICARA DECIDIDO NA 

INSTÂNCIA A QUO, OU ENTRE ELE E OUTRAS DECISÕES DO STJ. 4- 

TRATANDO-SE DE MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS 

ANTERIORMENTE LEVANTADOS, E SENDO CERTO QUE AS QUESTÕES 

APONTADAS COMO OMITIDAS FORAM CLARA E FUNDAMENTADAMENTE 

EXAMINADAS NAS DECISÕES PRECEDENTES, SÃO MANIFESTAMENTE 

DESCABIDOS OS PRESENTES DECLARATÓRIOS. 5- EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (STJ - EDcl-AgRg-AI 1.373.246 - 

(2010/0217604-0) - 2ª T. - Rel. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 

16.05.2011 - p. 419). No mesmo sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

EFEITOS INFRINGENTES – O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS PREDISPÕE A OCORRÊNCIA DE UM DOS 

PRESSUPOSTOS APONTADOS NO ART. 1.022 E SEUS INCISOS, DO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI Nº 13.105/15), QUAIS SEJAM, A 

OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ATÉ 

MESMO ERRO MATERIAL, MAS NÃO PODEM SE PRESTAR, A NÃO SER EM 

CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS, A DAR EFEITOS INFRINGENTES AO 

JULGADO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DESSAS HIPÓTESES – 

PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJ-SP - ED: 

00196544320058260019 SP 0019654-43.2005.8.26.0019, Relator: Oscild 

de Lima Júnior, Data de Julgamento: 06/10/2016, 11ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 06/10/2016). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO 

MATERIAL. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO CABÍVEIS, 

CONFORME PREVÊ O ART. 1.022, DO NOVO CPC (LEI 13.105/15), 

CONTRA QUALQUER DECISÃO JUDICIAL PARA ESCLARECER 

OBSCURIDADE OU ELIMINAR CONTRADIÇÃO; SUPRIR OMISSÃO DE 

PONTO OU QUESTÃO SOBRE O QUAL DEVIA SE PRONUNCIAR O JUIZ DE 

OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, BEM COMO PARA CORRIGIR ERRO 

MATERIAL. AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES MENCIONADAS, 

INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O 

REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA.” (TJMG - ED: 

10707140099342002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 01/09/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
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Publicação: 09/09/2016). Neste contexto, os embargos são 

manifestamente improcedentes. Ademais, em havendo recurso de 

apelação, talvez o embargante obtenha o que pretende nesta via. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, NEGO ACOLHIMENTO 

os embargos de declaração intentados por THEMIS – CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA – ME, bem como CETEC 

CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS DE CASTRO CAMILO e MARIA LUCIA 

BERTULUCCI CAMILO, e, via de consequência, mantendo a sentença de ID 

12730626, em sua íntegra. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001493-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (ADVOGADO(A))

ARLETE GONCALVES FERREIRA (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1001493-13.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Arlete Gonçalves Ferreira. Réu: BV Financeira S/A, 

Crédito Financiamento e Investimento. Vistos, etc. ARLETE GONÇALVES 

FERREIRA, pessoa física com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais’ em desfavor de 

BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pessoa 

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, em novembro de 2011 firmou 

contrato com a ré tendo por objetivo a aquisição/financiamento de veículo 

automotor; que, referido contrato restou inadimplido por parte da autora; 

que, em 14.06.2016 a ré entrou em contato com a autora e ofereceu uma 

proposta de quitação no valor de R$ 5.994,99 (cinco mil novecentos e 

noventa e quatro reais e noventa e nove centavos); que, tão logo fora 

aceita a proposta a autora realizou o pagamento do boleto, quitando assim 

a dívida; que, a autora no mesmo dia enviou ao réu o comprovante de 

pagamento bem como indagou em quanto tempo seu nome seria retirado 

dos serviços de proteção ao crédito, recebendo com informação que 

ocorreria em até 15 (quinze) dias; que, em outubro de 2016 obteve uma 

certidão do cartório de protesto onde o nome da autora ainda estava 

protestado; que, a certidão dos órgãos de proteção ao crédito também 

comprovam a ilicitude da ré; que, diante disso faz jus a indenização por 

danos; requereu liminarmente que fosse suspensa a cobrança; no mérito, 

que fosse declarada ilegal a manutenção do protesto e ainda a ré 

condenada em indenização por danos morais, atribuindo a causa o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulando a presente sob o manto da 

assistência judiciária gratuita. Juntou documentos.” A liminar restou 

parcialmente deferida, não sobrevindo recurso. Devidamente citada, 

contestou os pedidos, onde procura rechaçar as assertivas levadas a 

efeito pela autora, dizendo: “Que, o protesto levado a efeito é devido e não 

tem o condão de gerar qualquer tipo de indenização por danos morais; 

que, o protesto foi realizado em razão do inadimplemento da parte autora, 

inclusive confesso em audiência; que, o protesto ocorreu em 07.10.2015 e 

a autora somente realizou a quitação do débito em 18.05.2016; que, o ato 

de proceder a baixa do protesto pertencia unicamente ao devedor; que, a 

até enviou a autora carta de anuência; que, ausente a falha na prestação 

de serviço ou ato ilícito; que, trata-se de mero aborrecimento não apto a 

ensejar o dano moral; requereu a improcedência da demanda, bem como a 

condenação da parte autora em custas e honorários de sucumbência. 

Juntou documentos.” Sobre a contestação, manifestou-se a autora (ID 

9479035). Foi determinada a intimação das partes acerca de eventual 

pedido de dilação probatória (ID 10770117), oportunidade onde a ré 

expressamente consignou o seu desinteresse na produção de demais 

provas, pugnando pelo julgamento antecipado da lide e a parte autora 

deixou seu prazo transcorrer in albis, conforme certidão de ID 14607650, 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Cuida-se na espécie de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, onde a autora, Arlete Gonçalves Ferreira, 

pretende que a ré, BV Financeira S/A, Crédito Financiamento e 

Investimento, a indenize no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título 

de danos morais, em razão de uma dívida supostamente paga, bem como 

seja essa declarada inexistente. Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao 

ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, 

passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Outrossim, “Constante dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia.” (STJ 4ª Turma, Ag 14.952-DF AgRg Rel. Min. Sálvio 

Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472). De igual forma, “Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ 4ª Turma, Resp 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513). No mérito, 

analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante 

das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento. Entendo que inexiste nos autos qualquer prova que sustente 

a versão defensiva trazia pela ré em sua peça de contestação. A ré, por 

intermédio de seu bastante procurador, ao apresentar a sua peça 

defensiva não conseguiu comprovar fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito da autora. Incontroverso que as partes realizaram 

negócio jurídico e que este restou quitado, inclusive com reconhecimento 

expresso da ré em sede de contestação. Não se mostra aceitável que um 

dívida quitada em 15.06.2016 permaneça protestada cerca de dois anos 

após, extrapolando o exercício regular de direito aventado pela parte ré, 

configurando evidente abuso e, assim, ato ilícito. Ademais, uma vez 

quitada a dívida era obrigação do credor realizar o cancelamento do 

apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito - SCPC e Serasa - o 

que não o fez. Ainda que a jurisprudência tenha se firmado no 

entendimento de que é uma obrigação do devedor realizar a retirada do 

protesto juntos aos cartórios (mediante carta de anuência), há nos autos 

expresso reconhecimento por parte da ré que referida carta não restou 

entregue para a autora (ID 9020129, págs. 6/7), confirmando assim a falha 

na prestação de serviço. Uma vez que não estava em posse da carta de 

anuência, não há como se esperar da autora que realizasse diligência 

junto aos Cartórios de Protesto para promover a baixa do título, até mesmo 

diante da inutilidade do ato eis que não detinha o meio idôneo para assim o 

fazer. Em caso análogo, a jurisprudência assim tem-se manifestado: 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PROTESTO. 

MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA. CARTA 

DE ANUÊNCIA NÃO ENTREGUE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - 

Quitada a dívida, incumbe ao devedor o cancelamento do registro, 

podendo fazê-lo com a apresentação da carta de anuência fornecida pelo 

credor - Recebido o pagamento da dívida ensejadora do protesto, a boa-fé 

objetiva impõe ao credor o dever de entregar imediatamente ao devedor a 

carta de anuência, não se podendo exigir prévia manifestação de vontade 

formal do devedor neste sentido - Se mesmo após o pagamento da dívida, 

o nome do Autor permanece protestado, deve ser julgada procedente a 

ação, condenado o Réu ao pagamento de indenização por danos morais.” 

(TJ-MG - AC: 10271160104136001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data 

de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 11/05/2018) Evidente 

ressaltar que em que pese a ré elencar toda a dinâmica dos fatos, não 

fora diligente em demonstrar que inexiste culpa de sua parte apta a não 

ensejar o dever de indenizar. Do exposto, declaro ilegal a manutenção do 

protesto. No que tange o dano moral, entendo que esse também é 

ocorrente. Uma vez declarada a dívida inexigível no momento, a inscrição 

do nome da autora no rol de maus pagadores ou manutenção do protesto 

por ausência de meio hábil para promover a sua baixa por si só configura 

o dano e, consequentemente, o dever de indenizar. Nessa mesma linha é 

o pacífico entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

PROTESTO DE TÍTULO. AGRAVO RETIDO. PROCESSUAL CIVIL. 

INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. A penalidade fixada na demanda 

revisional foi para que o réu providenciasse na baixa da alienação 

fiduciária no registro do veículo, não se confundindo com o pedido 

formulado na presente ação, atinente a protesto de título. PROTESTO 

INDEVIDO. DANO MORAL PURO. DESNECESSIDADE DA PROVA DO 

PREJUÍZO. A prova documental carreada aos autos evidencia, forma 
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estreme de dúvidas, que as partes, na lide revisional precedente, 

entabularam acordo, tendo a autora quitado a integralidade do débito. Não 

obstante, passados vários anos da homologação da transação, o réu 

emitiu novo título em relação ao contrato já finalizado, encaminhando-o a 

protesto. Assim, evidenciado o agir arbitrário e abusivo do réu, que 

negativou a autora por dívida já quitada, resulta manifesto o dever de 

indenizar. QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO 

REPARAÇÃO/PUNIÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 

O valor a ser fixado a título de indenização por danos morais deve atender 

ao binômio "reparação/punição", à situação econômica dos litigantes, e ao 

elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo 

tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em 

enriquecimento indevido. Observância, também, dos parâmetros adotados 

pela Câmara em situações símiles. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.... 

(Apelação Cível Nº 70064499171, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 18/06/2015).” 

(TJ-RS - AC: 70064499171 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/06/2015) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E REGISTRO DE PROTESTO. EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO 

QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL - IN RE IPSA- DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM R$14.480,00. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 

9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. os Juízes da Segunda Turma Recursal 

do Paraná, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento do 

recurso interposto por BV FINANCEIRA (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0011806-18.2014.8.16.0035/0 - São José dos Pinhais - Rel.: Camila 

Henning Salmoria - - J. 13.03.2015)” (TJ-PR - RI: 001180618201481600350 

PR 0011806-18.2014.8.16.0035/0 (Acórdão), Relator: Camila Henning 

Salmoria, Data de Julgamento: 13/03/2015, 2ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 17/03/2015) Resta somente a fixação do quantum 

indenizatório. Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério 

definido, pois por não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até 

mesmo impossível a fixação da indenização em valor equivalente ao dano, 

mormente como na situação de abalo de crédito, onde não há previsão 

legal específica no Código Civil acerca do correspondente dano moral ou 

mesmo patrimonial. Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz 

tem de se valer da prudência para atender, em cada caso, às suas 

peculiaridades, assim como à repercussão econômica da indenização do 

dano moral, o certo é que o valor da condenação, como princípio geral: 

“não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de 

enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo” (Humberto 

Theodoro Júnior, Dano Moral, página 46) No que tange a fixação do dano, 

área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também à repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE, a 

presente ‘Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral’, promovida 

por ARLETE GONÇALVES FERREIRA, com qualificação nos autos, em 

desfavor de BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, para o fim de: a) declarar 

ilegal a manutenção da dívida levada a protesto sob o número de protocolo 

36011, no valor de R$ 4.008,39 (quatro mil e oito reais e trinta e nove 

centavos) constante do documento de ID 5085254; b) condenar a ré ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

danos morais, devendo incidir juros (1% a.m. simples) e correção 

monetária (INPC/IBGE) a contar desta decisão; c) condenar a ré ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

15% (quinze por cento) sob o valor da condenação; d) ratifico a decisão 

de ID 5500727; e) transitada em julgado, em não havendo pedido de 

cumprimento de sentença, e pagas as custas devidas, o que deve ser 

certificado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 27/agosto/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO LOYOLA WALENDOWSKY (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000227-54.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Jair 

dos Santos. Executado: João Paulo Loyola Walendowsky. Vistos, etc... 

JAIR DOS SANTOS, com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de JOÃO 

PAULO LOYOLA WALENDOWSKY, devidamente qualificado, e, após seu 

processamento, sobreveio o petitório de acordo de (id.14563379), 

pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta 

por JAIR DOS SANTOS, em desfavor de JOÃO PAULO LOYOLA 

WALENDOWSKY. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo 

Civil. Em havendo custas finais, estas deverão ser suportadas pelo 

executado. Façam as baixas necessárias. Considerando que as partes 

renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, após pagas as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002094-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno (ADVOGADO(A))

GRACIELA HAYDEE BARBERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002094-53.2016 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano 

Moral Autora: Graciela Haydee Barbeiro. Ré: Unimed Cuiabá – Cooperativa 

de Trabalho Médico Ltda. Vistos, etc. UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO LTDA, com qualificação nos autos, ingressou com 

‘Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados nos petitórios de ID 

11188923, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: 

“Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 
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fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. No caso posto 

à liça, aduz o embargante que há erro material no relatório da sentença, 

uma vez que não pugnou pelo julgamento antecipado. Pois bem. 

Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

trazida à liça pelo embargante é pertinente e, à evidência, deve ser 

acatada. Assim, ainda que demonstre excesso de zelo, uma vez que 

todas as peças contidas nos autos foram devidamente analisadas para a 

prolação da decisão hostilizada, acolho os embargos aventados para 

retificar a parte do relatório onde consta “Intimadas as partes acerca da 

necessidade de dilação probatória, ambas pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.”, passando a ter a 

seguinte redação “Intimadas as partes acerca da necessidade de dilação 

probatória, ambas manifestaram-se, vindo-me os autos conclusos..” (ID 

11078847, pág.2). Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

ACOLHO os embargos ofertados, retificando o ponto acima exposto, 

permanecendo no restante a decisão conforme lançada. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2.018.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000335-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZEMAR CHAVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(RÉU)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000335-20.2017 Ação: Indenização por Dano Material e Moral. Autora: 

Luzemar Chaves da Silva. Rés: Gazin Indústria e Comércio de Móveis e 

Eletrônicos Ltda e Outra. Vistos, etc. GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS E ELETRÔNICOS LTDA, com qualificação nos autos, ingressou 

com ‘Embargos de Declaração’ pelos fatos narrados nos petitórios de ID 

11135499, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: 

“Caberá embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material.” Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. No caso posto 

à liça, aduz o embargante que há contradição no tocante ao arbitramento 

de honorários com base no valor da condenação, uma vez que não houve 

condenação. Pois bem. Analisando-se a questão em desate, tenho para 

mim que a pretensão trazida a lume pelo embargante é pertinente e, à 

evidência, deve ser acatada. Assim, acolho os embargos aventados para 

retificar a parte final da sentença onde consta “Condeno também a parte 

autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, devendo ser 

observado o disposto no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.”, 

passando a ter a seguinte redação: “Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, devendo ser 

observado o disposto no artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.” (ID 

11041713, pág.5). Pelo exposto e princípios de direito atinentes à espécie, 

ACOLHO os embargos ofertados, retificando o ponto acima exposto, 

permanecendo no restante a decisão conforme lançada. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2.018.- Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004182-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NUNES MORENO (AUTOR(A))

ARY DA COSTA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004182-30.2017 Ação: Consignação em Pagamento Autor: Marcelo 

Nunes Moreno. Réu: Roo Armazéns Gerais Ltda. Vistos, etc... MARCELO 

NUNES MORENO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na presente ação que move em desfavor de ROO ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA, devidamente qualificado, requereu a desistência da ação 

no (id.12428506), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D 

O: Homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Face ao exposto, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo aforado por MARCELO 

NUNES MORENO, em desfavor de ROO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Isento de custas. Façam as baixas devidas. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010158-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010158-18.2017 Ação: Cobrança de Seguro c/c Nulidade de Cláusula 

Contratual Autora: Rodorápido Transportes Ltda – Em Recuperação 

Judicial. Ré: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros. Vistos, etc... 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com 

qualificação nos autos, ingressou neste juízo com “Ação de Cobrança de 

Seguro c/c Nulidade de Cláusula Contratual” em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, devidamente qualificada, e, após 

seu processamento, sobreveio o petitório de acordo de (id.13495568; 

id.13829879; id.13829894), pugnando pela extinção da presente ação, 

vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

nestes autos proposta por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 
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COMPANHIA DE SEGUROS E SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL 

SEGUROS S.A. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. 

Dispenso as partes do pagamento das custas finais, em consonância com 

o disposto no §3º do artigo 90 do Código de Processo Civil. Façam as 

baixas necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000022-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

BANCO RANDON SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS WOLF PEREIRA CAMILOTTI (EXECUTADO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

EDUARDO CAMILOTTI (EXECUTADO)

ILDO OSCAR HOFFMANN (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (EXECUTADO)

MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS (EXECUTADO)

ELENICE CAETANO CASTRO HOFFMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000022-25.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Randon S.A. Executados: Rodorápido Transportes Ltda e Outros. 

Vistos, etc... BANCO RANDON S.A., com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, EDUARDO CAMILOTTI, ILDO OSCAR HOFFMANN, CARLOS 

ALBERTO KLAUS, THAIS WOLF PEREIRA CAMILOTTI, MÉRCIA CHAVES 

ALVES PEREIRA KLAUS E ELENICE CAETANO CASTRO HOFFMANN, 

devidamente qualificados, e, após seu processamento, aportaram os 

petitórios de acordo de (id.14538157; id.14538192; id.14538197; 

id.14538213; id.14538238), pugnando pela extinção da presente ação, 

vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

nestes autos proposta por BANCO RANDON S.A., em desfavor de 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 

EDUARDO CAMILOTTI, ILDO OSCAR HOFFMANN, CARLOS ALBERTO 

KLAUS, THAIS WOLF PEREIRA CAMILOTTI, MÉRCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS E ELENICE CAETANO CASTRO HOFFMANN. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil. Em havendo custas finais, 

estas, deverão ser suportadas pelos executados. Façam as baixas 

necessárias. Considerando que as partes renunciaram ao prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após feitas as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010363-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010363-47.2017 Ação: Monitória Autora: Lavoro Agrocomercial S.A. Ré: 

Agro Seeds Armazéns Gerais Ltda. Vistos, etc... LAVORO 

AGROCOMERCIAL S.A., com qualificação nos autos, ingressou neste juízo 

com “Ação Monitória” em desfavor de AGRO SEEDS ARMAZÉNS GERAIS 

LTDA, devidamente qualificada, e, após seu processamento, aportou o 

petitório de acordo e documentos de (id.13847385; id.13847395; 

id.13847408), pugnando pela extinção da presente ação, vindo-me 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes 

autos proposta por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., em desfavor de 

AGRO SEEDS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ do 

Código de Processo Civil. Dispenso as partes do pagamento das custas 

finais, em consonância com o disposto no §3º do artigo 90 do Código de 

Processo Civil. Façam as baixas necessárias. Considerando que as 

partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença e, após feitas as anotações de estilo, arquive-se. 

Publique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003023-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDMILSA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO(A))

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

REINALDO DE SOUZA FREITAS (PERITO / INTÉRPRETE)

VALDEMAR SANTANA DE SOUZA (TESTEMUNHA)

NELSON DE SOUZA NETO (TESTEMUNHA)

ANDERSON SOUZA MARTINELLI (TESTEMUNHA)

KIYOSHI ARIMOTO (TESTEMUNHA)

PEDRO PAULO FRANCISCO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003023-86.2016 Ação: Ordinária de Obrigação de Fazer Autora: Edmilsa 

Soares de Souza. Réu: Auto Campo Comércio de Veículos Ltda. Vistos, 

etc. AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com qualificação nos 

autos, ingressou com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no 

petitório de ID 13555812, e após vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 1022 do Código de 

Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” No 

caso posto à liça, aduz o embargante que a sentença é obscura/omissa, 

tendo em vista que não pontua acerca da destinação do bem objeto da 

demanda. Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto 

em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que 

os embargos de declaração prestam-se para complementar ou aclarar as 

decisões judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, 

obscuros ou contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade 

dos embargos de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura 

existentes nas decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina 

Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória, 2. ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os 

defeitos sanáveis por meio de embargos declaratórios podem constar de 

qualquer parte da decisão. Tanto o dispositivo como a fundamentação 

podem conter omissões, contradições e obscuridades. A ementa, que 

integra o acórdão por força do art. 563, também pode estar viciada. A 

contradição tanto pode ocorrer entre diferentes partes da decisão como 

no bojo de apenas uma delas. Com efeito, a contradição pode-se dar entre 

o relatório e a fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, 

entre o dispositivo e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, 

da fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. Analisando os 

fatos elencados pelo embargante, vê-se sem sombra de dúvida que a 

alegada obscuridade não se evidencia nos autos. Isto porque, conforme 
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consta dos autos o bem não está mais a disposição das partes, sendo a 

autora/embargada, no momento, sua fiel depositária (ID 2563132). Sua 

destinação será emanada, quando oportuno, pela autoridade competente. 

Até mesmo por isso foi determinada na parte final da decisão hostilizada a 

expedição de ofício à Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e 

Narcóticos de Rondonópolis-MT para que tome conhecimento da decisão 

deste Juízo. Por fim, não há que se falar em trânsito em julgado da 

sentença como objetiva a autora/embargada. Referido pedido colide 

frontalmente com texto legal vigente (art. 1026, caput, CPC). Dessa forma, 

indefiro. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, 

NEGO ACOLHIMENTO aos presentes embargos de declaração intentados 

por AUTO CAMPO COMÉCIO DE VEÍCULOS LTDA, e, via de consequência, 

mantendo a sentença de ID 13394411, em sua íntegra. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 27/agosto/2.018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008131-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (AUTOR(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008131-62.2017 Ação: Cobrança Autor: Dow Agrosciences Industrial 

Ltda Réu: Semeare Agropecuária Ltda Vistos, etc... DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL LTDA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação de 'Cobrança' em desfavor de 

SEMEARE AGROPECUÁRIA LTDA, com qualificação nos autos, aduzindo: 

“Que, em data de 22 de outubro de 2015, enviou à empresa ré lotes de 

produtos inseticidas, pelo preço total de R$ 636.928,00 (seiscentos e trinta 

e seis mil, novecentos e vinte e oito reais); que, tal operação de compra e 

venda está representada pela nota fiscal n° 000007275, emitida em 22 de 

outubro de 2015, convencimento para o dia 02 de maio de 2016; que, a 

empresa ré não cumpriu com a obrigação; que, o valor atualizado até o dia 

16 de outubro de 2017 totaliza a importância de R$ 776.060,73 

(setecentos e setenta e seis mil, sessenta reais, setenta e três centavos); 

que, procurou resolver a questão de forma amigável, não obteve êxito, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação da empresa ré 

nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de 

R$ 776.060,73 (setecentos e setenta e seis mil, sessenta reais, setenta e 

três centavos)”. Foi designada audiência de conciliação, a qual se 

realizou, não se obtendo êxito, bem como determinada a citação da 

empresa ré. Devidamente citada, não contestou o pedido ID-13277123. 

Instado a se manifestar, a empresa autora requereu o julgamento 

antecipado da lide ID-13383771, vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação 

probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento 

antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Outrossim, "Constante dos autos elementos de prova 

documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre 

cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia" (STJ - 

4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, 

negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual forma, "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª Turma, Resp. 2.832, rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, DJU, p. 9.513) 

De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e os réus restaram 

revéis, de modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código 

de Processo Civil, a propósito: "Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor". É princípio corrente que, se o réu regularmente 

citado não comparece, se não contesta, e tem a sua omissão punida com 

a presunção legal, todos os fatos que integram a demanda do autor e 

servem de suporte ao seu pedido, são reputados verdadeiros. Foi em 

homenagem ao dever de participação que o legislador impôs ao 

demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. Quanto aos 

juros e correção monetária, aqueles têm incidência a partir da citação 

inicial e a correção monetária a partir do vencimento e, nesse sentido a 

jurisprudência, respectivamente: “EMENTA – AÇÃO MONITÓRIA - 

AGRAVO RETIDO - PRESCRIÇÃO - inocorrência - CHEQUE PRESCRITO - 

PRÁTICA DE AGIOTAGEM - PROVA QUE INCUMBE AO EMBARGANTE - 

INEXISTÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - DECOTE DO VALOR PAGO.- O prazo 

prescricional para ajuizamento de ação monitória, fundada em cheque 

prescrito, é aquele previsto no artigo 206 do Código Civil - prazo geral por 

tratar-se de direito pessoal.- Comprovada a existência da dívida 

representada por cheques prescritos é do embargante o ônus da prova 

da cobrança de juros extorsivos, fruto de agiotagem.- Provado o débito do 

réu/embargante relativo ao cheque prescrito, constitui-se de pleno direito o 

título executivo judicial em seu favor. Decotam-se, contudo, os valores 

relativos aos juros confessadamente recebidos pelo autor/embargado. - A 

data do ajuizamento da ação é o termo inicial para o cálculo da correção 

monetária na ação monitória acordo com o comando insculpido no artigo 

1º, §2º, da Lei nº 6.899/81. – Os juros de mora incidem a partir da citação 

inicial no percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil. (TJMG – Apelação Cível n° 

1.0024.06.237910-2/001 – Relator Des. Osmando Almeida, julgada em 11 

de março de 2008) “EMENTA: CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA 

- CHEQUE PRESCRITO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA 

DO VENCIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. A jurisprudência do STJ já se firmou no sentido de que a 

correção monetária incide sempre a partir do vencimento da dívida, 

partindo do princípio de que o reajustamento monetário não dá nem tira 

nada de ninguém, mas apenas corrige o valor aquisitivo da moeda, 

mormente quando a dívida é de valor. No STJ é pacífico o entendimento de 

que, em se tratando de ação de cobrança, tal como ação monitória, o 

termo inicial da correçãomonetária deve incidir do vencimento, sob pena 

de enriquecimento sem causa do devedor.-Recurso conhecido e não 

provido. (TJMG – Apelação Cível n° 1.0105.07.242652-8/001 – Relatora 

Desa. Márcia de Paoli Balbino, julgada em 21 de maio de 2009) Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Cobrança' promovida por DOW AGROSCIENCES 

INDUSTRIAL LTDA, em desfavor de SEMEARE AGROPECUÁRIA LTDA, 

com qualificação nos autos, para condenar a empresa ré ao pagamento 

da importância de R$ 636.928,00 (seiscentos e trinta e seis mil, 

novecentos e vinte e oito reais), a qual deverá ser corrigida – juros 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária –INPC- a contar do 

vencimento. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação. Transitada em julgado e pagas as custas devidas, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de agosto de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005330-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DE SALES FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005330-13.2016 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Marlene Gomes dos 

Santos Réu: João Pereira de Sales Filho Vistos, etc... MARLENE GOMES 

DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação de 'Obrigação de Fazer' em desfavor de 

JOÃO PEREIRA DE SALES FILHO, com qualificação nos autos, aduzindo: 

“Que, em agosto de 2014, firmou contrato de compra e venda com o réu, 

transferindo a posse de uma camionete, marca Chevrolet, modelo S/10, 

placa HRH-1659, chassi 9BG124ATTTC919460; que, restou acordado 

entre as partes que o réu ficaria com a responsabilidade da posse do 

bem, bem como o adimplemento da alienação fiduciária do objeto junto ao 

Banco Omni S/A, e posteriormente a transferência junto ao DETRAN, para 

seu nome, com prazo até 24 de janeiro de 2015; que, o réu não cumpriu 

com a obrigação; que, foi notificado, mesmo assim, não honrou o contrato, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação do réu nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

6.545,00 (seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), postulando a 

ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela foi indeferido, não sobrevindo nenhum recurso.Designada 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito, bem 

como determinada a citação do réu. Devidamente citada, não contestou o 

pedido ID-13767197. Instado a se manifestar, a empresa autora requereu 

o julgamento antecipado da lide ID-13873137, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, "Constante dos autos elementos 

de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, 

inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF - AgRg rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento, DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ - 4ª 

Turma, Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento, DJU, p. 9.513) De outra banda, pedido acha-se devidamente 

instruído e os réus restaram revéis, de modo que deve ser aplicado o 

disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". É princípio 

corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não 

contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os 

fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem 

deixado assente que: "A falta de contestação, quando ocorreu 

regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, 

devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 

587/221). “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo 

defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação 

da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à 

produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando 

não se verificar o efeito da revelia” (RT 722/141) Por outro lado, não 

obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele 

próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez 

que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a 

ação deve ser julgada procedente. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente ação de 'Obrigação 

de Fazer' promovida por MARLENE GOMES DOS SANTOS, em desfavor de 

JOÃO PEREIRA DE SALES FILHO, com qualificação nos autos, para 

DETERMINAR: a) - ao réu o pagamento da importância de R$ 1.616,63 (um 

mil, seiscentos e dezesseis reais, sessenta e três centavos), referente ao 

IPVA, licenciamento e seguro após a venda; b) – promova a quitação da 

alienação fiduciária junto à instituição financeira – Banco Omni S/A; c) – 

promova a transferência do veículo descrito e caracterizado nos autos, no 

prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos 

reais), até o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em 

julgado e pagas as custas devidas, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 de 

agosto de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433323 Nr: 1988-21.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY LEMES DE SOUZA JUNIOR, VALDENIR 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706659 Nr: 1388-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->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): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

 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:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 1388-29.2012.811.0003

AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO 

DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EXECUTADO(A,S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

CITANDO(A,S): CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, inscrito no CPF: 

203.770.701-06.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/02/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 48.212,99

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para que PAGUE, dentro de 03 (três) dias, contados da efetiva 

citação, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, ABAIXO INDICADO, sob 

pena de lhe ser(em) penhorado(s) eventual(is) bem(ns) indicado(s) pela 

parte credora, cuja constrição tenha sido deferida pelo Juízo* ou, na falta 

da indicação e respectivo deferimento, tantos bens quanto bastem para a 

satisfação integral da Execução, de acordo com a gradação legal (art. 

829, § 2º e art. 835, caput, ambos do CPC), onde quer que se encontrem, 

ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 845, do 

CPC). Ficando os executados cientes de que a partir da expiração do 

prazo deste edital, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para, 

independentemente da realização ou não da penhora, opor, querendo, 
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EMBARGOS DO DEVEDOR, de modo que a contagem do prazo, quando se 

tratar de litisconsórcio passivo, obedecerá ao disposto no art. 915, § 1º, 

do CPC.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Execução por Quantia Certa contra 

Devedor Solvente em que o exeqüente alega que o executado emitiu uma 

Cédula de Crédito Bancário, n. B00330629-0, na data de 18/03/2010, no 

valor de R$ 30.031,78 (trinta mil, trinta e um reais e setenta e oito 

centavos), a ser pago em 08 parcelas; QUE, em garantia ao adimplemento 

do título constituiu um penhor rural, registrado sob n. R/8.819 do 1º 

Serviço de Registro de Imóveis e de Títulos e documentos de Jaciara/MT; 

QUE à época desta demanda, o débito foi atualizado no importe de R$ 

48.212,99 (quarenta e oito mil, duzentos e doze reais e noventa e nove 

centavos). Requer que o executado pague o valor principal devidamente 

corrigidos, bem como honorários fixados, no prazo de 03 (três) dias. Dá à 

causa o valor de R$ 48.212,99 (quarenta e oito mil, duzentos e doze reais 

e noventa e nove centavos).”

DECISÃO: Vistos etc. DEFIRO o petitório retro, no tocante a citação por 

edital da parte executada, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu múnus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.

VALOR TOTAL DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO E 

CUSTAS

TOTAL PARA PAGAMENTO: R$ 64.504,86 (sessenta e quatro mil, 

quinhentos e quatro reais e oitenta e seis centavos)

OBSERVAÇÕES: a) No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 

pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. c) Os embargos 

do executado, em regra geral, não terão efeito suspensivo, de modo que o 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuí-lo quando, sendo 

relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução 

manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou 

incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por 

penhora, depósito ou caução suficientes. d) A eventual concessão de 

efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de 

avaliação dos bens. e) quando o excesso de execução for fundamento 

dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que 

entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição 

liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. f) a 

oposição de embargos protelatórios implicará na incidência de multa em 

favor da parte credora no valor correspondente de até 20% (vinte por 

cento) do crédito em execução.

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 27 de agosto de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716972 Nr: 12379-64.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R TESTA TRANSPORTES ME, NILSON 

RICARDO TESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de 

cumprimento da r. Decisão de fls. 90. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 297039 Nr: 11849-12.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIRES OLIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:OAB/SP 338.877

 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, no prazo legal, acerca das informações de fls. 127/129, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 381749 Nr: 9984-12.2006.811.0003

 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: ANTONIO MARCOS DE SOUZA SANTANA, LUCIENE 

SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA REYNALDO RODRIGUES, 

ANTONIO EDUARDO RODRIGUES, ITRIO RODRIGUES, ALBERTO 

REYNALDO RODRIGUES, WILSON ANTONIO REYNALDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - 

OAB:10946/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - 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 impugnar 

a Contestação de folhas nº 124/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717869 Nr: 13313-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA MARIMONIA SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, BRUNA OLIVEIRA MANARDO - OAB:OAB/MT 

19.354, ISABELA ALVES BUOSI - OAB:OAB/MT 20.756, JOSUEL DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 17.954/E, KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - 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 que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736028 Nr: 15447-85.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCO VERDE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
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LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA DE OLIVEIRA 

FERREIRA NATES - OAB:23357/O, MAURICIO MARQUES DOMINGUES - 

OAB:175.513SP, Sérgio Mirisola Soda - OAB:257.750 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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 763570 Nr: 15155-66.2014.811.0003

 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: REBECA DE ANDRADE PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL POGUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES SOARES - 

OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713980 Nr: 9135-30.2012.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA, REGINA JOANA 

DOS SANTOS, MARCOS ALEXANDRE DE FREITAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT, KATIA LUZIA DE GODOI - OAB:12393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 341745 Nr: 9903-34.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA, ALBERTO BATISTA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, LEONARDO DOS SANTOS RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 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, DESIGNANDO o dia 04 de setembro de 2018, para 

realização dos leilões, às 14:00 h (quatorze horas) e 15:00 (quinze horas) 

respectivamente .

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados no Auditório 

COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1915, 

3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, na cidade 

Rondonópolis (MT) e Online Através do site www.mlleiloes.com.br.via 

eletrônica, por meio da plataforma de leilões própria, conforme 

especificado pelo Leiloeiro Público no e-mail juntado às folhas nº 202/205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440174 Nr: 8841-46.2010.811.0003

 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: ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI PEDROSO KROHN - 

OAB:13835-B/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROGÉRIO BAHIA DE 

ARAUJO - OAB:33.367/BA, ANTONIO ARY FRANCO CESAR - 

OAB:123514/SP, AUREA NOGUEIRA DO AMORIM - OAB:36060/BA, 

BETÂNIA MIGUEL T. CAVALCANTE - OAB:28.859/BA, BIANCA LIMA 

MENESES - OAB:32.835/BA, DANIELLE RODRIGUES MATOS RIBEIRO - 

OAB:39.135/BA, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - 

OAB:22772/BA, MAURÍCIO SAMPAIO DA CUNHA - OAB:34.457/BA, 

PEDRO MARQUES JONES NETO - OAB:30917/BA, RENATA MALCON 

MARQUES BADARÓ DE ALMEIDA - OAB:22.772/BA, SIBELE DA SILVA 

PIRES - OAB:40.251/BA

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428857 Nr: 10916-92.2009.811.0003

 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: NATALINA MOREIRA DOURADO LANDIM, MARCIO 

COELHO LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

JURANDIR DOS SANTOS, RONEY JOUBERTO PEREIRA, JADSON 

RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/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 os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783923 Nr: 7719-22.2015.811.0003

 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: FERTILIZANTES CELERE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX EDUARDO GALEGO - 

OAB:259772, CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - OAB:10309/MT, 

JOAO DO PRADO GARCIA FERNANDES - OAB:53049

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da r. Decisão de fls retro, 

nestes termos:

 "...Ante o exposto, com fundamento no art. 109, I, da CRFB/88, DECLINO 

da COMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a lide e determino a 

remessa do feito à JUSTIÇA FEDERAL - Seção Judiciária do Estado de 

Mato Grosso, Subseção Judiciária de Rondonópolis, que é a competente 

para o seu processamento e julgamento, procedendo-se as devidas 

baixas e observadas as formalidades legais.

 Após o decurso do prazo para interposição de recurso contra a presente 

decisão, redistribuam-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se".
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 731217 Nr: 11663-03.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE DA COSTA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZARDONADI - 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 requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls. 155/156, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 717161 Nr: 12577-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCHA DOS SANTOS E SANTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 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, da r. Decisão 

de folhas nº 96 e documentos de folhas nº 97/98, (informações do 

sistema BACENJUD), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 102734 Nr: 931-17.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA, JAÍVO DIAS PEREIRA, 

JAIME DIAS PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SIVIERO BOTELHO DA 

SILVA - OAB:5929/MT, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/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 que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento 

do Mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 48286 Nr: 3712-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVALDO ALVES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE - OAB:130.124/0AB/MG

 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, no prazo legal, acerca das informações de fls. 238/240, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739401 Nr: 1588-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANE AVELINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 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: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MG-93274, LEONARDO BRAZ DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MG 76.653,  MONICA CRISTINA FELIZARDO 

VASCONCELLOS - OAB:13237/B

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para esclarecer o CPF para 

liberação do alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17184 Nr: 1587-28.1987.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIRO AMARAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 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, acerca do petitório de fls. 811/850, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739920 Nr: 1926-39.2014.811.0003

 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: LUIS PAULO SOUZA ORLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:OAB/MT13.772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-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 no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452268 Nr: 7447-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO DE OLIVEIRA LIMA, CLEONICE MOURA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR PINHEIRO COUTINHO - ME, AGENOR 

PINHEIRO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora, uma vez que a Certidão retro 

não foi publicada no nome do patrono da mesma, informando que os 

presentes autos encontram-se liberados para carga, conforme solicitado 

nas fls. 111.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006490-05.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA CRUZ DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

J.J. LOCACOES E TRANSPORTES PESADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006490-05/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Joelson da Cruz do Nascimento. Rés: J. J. Locações e Transportes 

Pesados Ltda e Outra. Vistos, etc. JOELSON DA CRUZ DO NASCIMENTO, 

com qualificação nos autos, propôs a presente “Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais” em desfavor de J. J. LOCAÇÕES E 

TRANSPORTES PESADOS LTDA e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, a autora em sua exordial 

pugna pelo deferimento da assistência judiciária. Por fim, compulsando os 

autos verifica-se que a empresa ré sequer fora citada; que, a parte autora 

requereu a desistência da ação à (fl.88 – correspondência ID 14748991). 

É o relatório necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de indenização por 

danos materiais e morais, proposta pela autora em 13.08.2018, entretanto, 

a parte autora pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Portanto, não há que 

se falar em interesse processual na presente, sendo esta uma das 

condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: “LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. 

Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC.” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS 

, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/04/2012) (grifei) Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais” promovida por JOELSON DA 

CRUZ DO NASCIMENTO, com qualificação nos autos, em desfavor de J. J. 

LOCAÇÕES E TRANSPORTES PESADOS LTDA e BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

autora. Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários porque 

não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência 

do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, 

CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de agosto de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004830-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENDA FREIRES DOS SANTOS (EXECUTADO)

WELDNER DURE ASTORGA (EXECUTADO)

WELDNER DURE ASTORGA 02446655165 (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

14983792 , bem como manifestar acerca da Exceção de Pré- 

Executividade id n. 14949811

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003656-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JARBAS GOMES (EXEQUENTE)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS (ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IAGO BUFALO PIRES (EXECUTADO)

VITOR SOUSA AQUINO (EXECUTADO)

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14981020

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000564-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENAIDE MASSENA DE MEDEIROS RIBEIRO (EXECUTADO)

J L R INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 14986367 e 14986378

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000890-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOURA DA SILVA JUNIOR (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14986945

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006902-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1006902-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente 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, 

27 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003624-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

IBRAHIM MOHAMED CHARANEK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROLUZMEN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14987424

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001538-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14987839

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000224-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

DOUGLAS ALVES VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POPERO MODA MASCULINA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14988295

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004683-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO ADAMSKI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14988753

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001384-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

JOSE ROSA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

DIVINO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE NUNES SIRQUEIRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BDO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14989757

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447654 Nr: 2833-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODUTOS DA CARNE ALIMENTOS LTDA, 

HELIO ARLINDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272, MARCUS 

PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 .Código nº 447654.

Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 31 de outubro de 2018 às 

14h00.

Intime, pessoalmente, os denunciados para comparecerem ao ato e 

prestarem interrogatório.

Intime as testemunhas arroladas pela acusação, nos endereços 

declinados à fls. 354/355.

Ciência ao representante do Ministério Público e intime o patrono dos 

acusados, via DJE.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 861698 Nr: 3754-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEICYANE FERREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 .Código nº 861698.

Vistos etc.

Ante a concordância da infratora acerca da proposta oferecida aos autos, 

sendo que a aceitação é ato personalíssimo do réu e, considerando os 

termos da cota ministerial à fls. 64, designo o dia 04 de outubro de 2018 às 

14h20 para formalização da suspensão condicional do processo.

Tendo em vista que a denunciada mudou de endereço e não comunicou ao 

juízo, conforme consta na certidão à fls. 58, determino que sua intimação 

para comparecimento na audiência designada seja realizada por meio de 

seu patrono constituído (fls. 63) e, no caso do não comparecimento 

injustificado ao ato, lhe será aplicado o disposto no artigo 367, do CPP com 

o prosseguimento do feito.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 24 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 868790 Nr: 6107-78.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO GOULART, MANOEL 

PEREIRA LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 .Código nº 868790.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual e tendo em vista a proposta ofertada na 

denúncia, designo o dia 01 de outubro de 2018 às 16h00 para 

oferecimento da suspensão condicional do processo aos acusados.

Intime os denunciados, o representante do Ministério Público, a Defensora 

Pública, bem como a patrona constituída pelo 1º infrator.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440720 Nr: 9389-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI RODRIGUES DE MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT/10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:MT/9070 - A

 Código nº. 440720.
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 Vistos etc.

Em face da inércia do autor em promover o regular andamento do feito, 

apesar de devidamente intimado à fls. 340 e 344, encaminhe os autos ao 

arquivo.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795551 Nr: 12623-85.2015.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HANZE, ESPÓLIO DE REFAAT NAIM 

CHARAFEDDINE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAJIA 

EL-AMAR HANZE, NAZIH MELHEM HANZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RAIMUNDO LIMA TEIXEIRA, JOSIANE 

BORTONCELLO, DAURI ALVES DE MATOS, PAULA ALMEIDA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3.727

 Código Processo nº. 795551Vistos etc.1.0 – DA REVELIA.Considerando 

que os litisdenunciados foram devidamente citados e considerando ainda, 

que decorreu o prazo sem que apresentassem contestação (fls. 

100-v/101-v), decreto a revelia dos réus sendo que o prazo processual 

para estes correrá em cartório da data da publicação dos atos decisórios 

no órgão oficial, nos termos do artigo 346, do CPC.2.0 – DA 

ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS.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(...)), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 24 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 784527 Nr: 7973-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINDO FERNANDES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER VENANCIO GUIMARAES, MIRIAN 

FERNANDES GUIMARAES, OLIVAR DOS SANTOS, JOSE OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, MARLEIDE ROSA DOS SANTOS, SEBASTIÃO RAIMUNDO 

FERREIRA, EXPRESSO RUBI LTDA, ANTONIO RUFINO BORGES, ELMA 

APARECIDA DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 784527

Vistos etc.

Considerando a manifestação à fls. 171, designo nova data para a 

realização da audiência de instrução para o dia 30 de outubro de 2018 às 

14h00, mantendo as cominações às fls. 161.

 Intime o autor, pessoalmente, para comparecer ao ato para prestar 

depoimento pessoal.

Determino que a srª Gestora que promova as devidas intimações desta 

decisão, evitando-se, assim, o quanto possível, a expedição de novos 

documentos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 758355 Nr: 12350-43.2014.811.0003

 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: MAURO LEANDRO LORO, LUCIANA CRESTANI LORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, 

ATTENTO ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214918, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16377, JULIANA DE 

SOUSA ANDRADE - OAB:16875

 Código nº. 758355.

 Vistos etc.

Intime as partes para informarem nos autos se houve o cumprimento do 

acordo constante à fls. 963/981.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 410923 Nr: 7012-98.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIJUD - COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CREDITO 

MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MANZI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIDA SYLBENE LAURINDO DA 

SILVA - OAB:6009/MT, FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - 

OAB:4338/A, MARCOS FERREIRA GIRÃO JUNIOR - OAB:9.105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 Código nº. 410923.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado, no 

importe de R$ 1.701,21 (um mil setecentos e um reais e vinte e um 

centavos), liberando-se o valor ultrapassado do débito.

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778962 Nr: 5752-39.2015.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LEANDRO LORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 
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OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377

 Código nº. 778962.

 Vistos etc.

Intime as partes para informarem nos autos se houve o cumprimento do 

acordo constante à fls. 129/147.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803749 Nr: 15827-40.2015.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO BURTTET, JORGE LUIS 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: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Ex positis, considerando a inércia do embargante, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento do feito, não promovendo o 

recolhimento das custas iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no 

artigo 485, inciso IV e X c/c art. 290, ambos do CPC. Condeno o 

embargante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), vez que a angularização processual se 

aperfeiçoou. Com o transito em julgado remeta os autos ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias.Rondonópolis - MT, 24 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 352863 Nr: 7921-48.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRL, CDAESR, EMRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B/MT, RIAD MAGID DANIF - OAB:2936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO AUDE - 

OAB:4667/MT

 Código Processo nº 352863

Vistos etc.

Intime a subscritora da petição à fls. 269, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, cumprir o disposto no art. 112 do CPC, provando que cientificou o 

representante do espólio de Riad Magid Danif a fim de que este nomeie 

substituto, eis que não consta qualquer comprovação de comunicação.

Após, voltem-me conclusos.

 Intime.

 Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805406 Nr: 16436-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELEINE LUCI PADILHA DE SOUZA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 Código nº. 805406.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome da executada, no 

importe de R$ 7.802,22 (sete mil oitocentos e dois reais e vinte e dois 

centavos).

II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 766308 Nr: 542-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 766308.

 Vistos etc.

I - Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado no 

importe de R$ 159,13 (cento e cinquenta e nove reais e treze centavos).

 II - Tendo em vista que o devedor não possui advogado constituído, 

intime-o, pessoalmente via ARMP, bem como a exequente, na pessoa de 

sua patrona constituída, via DJE, para manifestarem acerca da 

indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos 

artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742415 Nr: 3556-33.2014.811.0003

 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): DENILZA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 742415.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 742763 Nr: 3729-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIA OLIVEIRA DE MELLO -ME, OTAVIA 

OLIVEIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 742763.
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 Vistos etc.

Ante a manifestação do exequente à fls. 64/88, proceda anotação nos 

autos constando a nova causídica constituída pelo credor, Dra. Cristiane 

Belinati Garcia Lopes – OAB/MT 11.877-A, para fins de intimações via DJE.

 Após, intime o exequente, pessoalmente, bem como sua patrona 

regularmente constituída, via DJE, para promover o regular andamento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440001 Nr: 8668-22.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA CASA COMERCIO DE PRESENTES E 

VARIEDADES LTDA, GERUZA FERREIRA DO NASCIMENTO BAUMGARDT, 

LAURIENE DE LIMA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 440001

Vistos etc.

Analisando os autos, observa-se que foi realizada a constrição do imóvel 

sob matrícula nº. 70.763, tendo o credor sido intimado para retirar o termo 

de penhora, para a averbação no ofício imobiliário.

O exequente apresentou manifestação à fls. 211, requerendo a 

averbação da penhora, via malote digital, sendo intimado posteriormente 

para realização do pagamento da diligência, conforme recomendado pelo 

Ofício Circular 713/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

No entanto, o §3º do artigo 1.005, do Provimento nº. 41/2016 – CGJ, 

dispõe que:

Art. 1.005 - Na execução de título executivo extrajudicial deverá ser 

observado o disposto no art. 53 e seus parágrafos da Lei 9.099/95, 

aplicando-se, no que couber, as normas do Código de Processo Civil.

§ 3º - A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de 

penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação do 

executado, providência, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, da respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de 

mandado judicial (CPC, art. 841, § 4º).

Dessa forma, considerando que a presente ação de execução ultrapassa 

o valor de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 53, Lei 9.099/95), e 

considerando ainda que o credor não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, indefiro o pedido à fls. 211/212.

 Intime o exequente para retirar o termo de penhora, para as devidas 

providências legais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730821 Nr: 11368-63.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE COCK CORRÊA (CASA DO 

PRODUTOR )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 730821.

 Vistos etc.

As tentativas de constrição de bens em desfavor da executada pelos 

Sistemas Bacenjud e Renajud restaram infrutíferas. Assim, intime a 

exequente para promover o regular andamento do processo, indicando 

outros bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 384433 Nr: 12518-26.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código nº. 384433.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 623. Expeça mandado de 

avaliação do imóvel penhorado à fls. 584, inscrito na Matrícula nº. 870 do 

Cartório de Registro de Imóveis do 1º. Ofício da Comarca de Pedra 

Preta/MT, matrícula à fls. 531/567, nos termos do que determina os artigos 

870 e 872 do CPC.

 II- Após, digam as partes.

 III- Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 387491 Nr: 1177-66.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-AMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 387491.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

da executada THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ da quantia de R$ 38,96 

(trinta e oito reais e noventa e seis centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 293.930,43 (duzentos e noventa 

e três mil novecentos e trinta reais e quarenta e três centavos), fls. 199.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório ao valor 

executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime a credora para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762848 Nr: 14843-90.2014.811.0003

 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: SEBASTIÃO REIS DE ARAÚJO FREITAS

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

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781934 Nr: 6967-50.2015.811.0003

 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: PATRICK HERBER ROSARIO - ME, PATRICK HERBER 

ROSARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERGRASBRAS ENERGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801803 Nr: 15108-58.2015.811.0003

 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: ODAIR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, PARA REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 792609 Nr: 11366-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. D. LOPES & CIA LTDA - ME, CLEBER 

ARAÚJO DA SILVA, TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KERSON NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:3384/RO

 CD. PROC. 792609

Vistos etc.

A segunda requerida foi devidamente citada e não ofereceu contestação 

(fls. 110). Assim, decreto a revelia da segunda ré, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC.

Lado outro, vê-se que o presente feito trata-se de Ação Civil Pública, a 

qual segue os procedimentos previstos no Código de Processo Civil. Por 

tal motivo, retifico a decisão proferida à fls. 107, tão-somente para excluir 

a determinação de suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP.

 Ato contínuo, considerando a resposta negativa da pesquisa realizada à 

fls. 108/109, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público 

para manifestação.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 431633 Nr: 293-32.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, 

ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, 

REMI CRUZ BORGES - OAB:OAB/MT 11.148-A

 CD. PROC. 431633

Vistos etc.

I - Indefiro o pedido à fls. 365, tendo em vista que, segundo a certidão do 

meirinho à fls. 363, não foi possível realizar a avaliação do imóvel 

penhorado por dificuldade de localização do mencionado bem.

II – Intime o credor por seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a carta precatória devolvida 

(fls. 348/364), requerendo o que entender de direito.

III – Antes de analisar o pedido à fls. 366, intime os executados para, no 

mesmo prazo alhures concedido, regularizar a representação processual 

trazendo aos autos a revogação dos instrumentos procuratórios 

constantes à fls. 55/56 ou apresentar o termo de renúncia do causídico 

inicialmente constituído.

IV – Após, voltem-me conclusos.

V – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447854 Nr: 3033-26.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO ME, EDSON MOACIR 

ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 447854

Vistos etc.

O exequente comparece aos autos para requerer a expedição de ofício à 

DETRAN/MT, para que o mencionado órgão informe se os veículos 

bloqueados pelo sistema Renajud (fls. 119) possuem algum tipo de 

restrição financeira. Indefiro o pleito retromencionado, por se tratar de 

diligência cabível a parte interessada.

Determino, a intimação do credor pessoalmente por ARMP e seu patrono 

constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção da presente ação.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430536 Nr: 12412-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSY ELMA SOARES LOPES, MJSL, ROSIDELMA 

VIEIRA SOARES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN ARAUJO FALCAO, JOSE FALCAO DA 

SILVEIRA, MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT, ENFRAIM ALVES DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 5178, 

SHEILA DAL BO - OAB:MT/11951
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719,  MÁRCIO ALEXANDRE MALFATI  - 

OAB:16943-A/MT, PAULO ROBERTO VIGNA - OAB:173477/SP

 Código Processo nº. 430536

Vistos etc.

Sobre a manifestação da Seguradora à fls. 1.1431.155, manifeste a 

credora no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426704 Nr: 8849-57.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDALGINA DE CARVALHO AGUIAR, EDNALDO DE 

CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:OAB/MT 17297

 CD. PROC. 426704

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de conhecimentos especializados para 

auferir o real valor do imóvel penhorado nos autos (fls. 61), bem como 

considerando os termos do acórdão à fls. 717/718, determino que a 

avaliação do mencionado bem se dê por profissional especializado, nos 

termos do artigo 870, parágrafo único, do CPC.

 Nomeio perito do Juízo o corretor de imóveis Marcelo Borges Nogueira, 

creci 4992, com endereço à Avenida Ponce de Arruda, nº 2691, Bairro 

Caixa D’água, nesta cidade de Rondonópolis/MT.

Intime-o para apresentação de proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias, os quais serão arcados pela instituição financeira exequente.

Outorgo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, querendo.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816164 Nr: 1615-77.2016.811.0003

 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 LICIANO LIRA MELO

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Código Processo nº. 816164

Vistos etc.

JOSÉ LICIANO LIRA MELO, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT, também 

qualificada no processo.

 As partes noticiam a realizam de acordo (fls. 86/87).

À fls. 88, a requerida juntou o comprovante de pagamento do acordo.

O requerente pugnou pelo levantamento do valor depositado.

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, com amparo do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a extinção do feito 

vez que já consta uma decisão com prestação jurisdicional formalizada. 

Determino o levantamento da quantia no importe de R$ 5.881,54 (cinco mil 

oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) e seus 

acréscimos, na forma indicada à fls. 89/90, observando os termos do 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Custas e honorários na forma pactuada. 

Decorrido o prazo recursal, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 22 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802338 Nr: 15337-18.2015.811.0003

 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: NUBIA APARECIDA RODRIGUES SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

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

SILVA - OAB:8184-A

 Código Processo nº. 802338

Vistos etc.

Considerando a informação na certidão à fls. 125, de que a autora 

mudou-se para a cidade de Cuiabá/MT, intime a patrona da demandante 

para indicar o atual endereço, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

realização de perícia médica.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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

 CD. PROC. 729566

Vistos etc.

Intime a parte exequente para trazer aos autos o termo de inventariante, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para análise do pedido à fls. 381.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763002 Nr: 14919-17.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Código Processo nº 763002

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 124 e 127, nomeio em 
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substituição ao perito nomeado anteriormente o Engenheiro Elétrico José 

Afonso Monteiro de Rezende, CREA/MT 6470, com endereço profissional 

nesta cidade, na Rua d, nº. 25, Bairro Jardim Mato Grosso, CEP nº. 

78739-746, Fone: (66) – 3422-5442.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 104/105.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 825608 Nr: 4876-50.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT

 Código Processo nº. 825608

Vistos etc.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de MÁRIO 

RODRIGUES DA SILVA, também qualificado no processo.

 As partes firmaram acordo em audiência, o qual foi homologado, sendo 

consignado o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das 

obrigações assumidas pelo réu (fls. 147).

À fls. 195, o representante do Parquet, requer o arquivamento do feito, 

ante o cumprimento da obrigação

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, julgo extinto o processo nos termos do disposto no artigo 485, 

inciso III, “b’, do CPC. Isento de custas e honorários advocatícios. Com a 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 21 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814748 Nr: 1119-48.2016.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA COSTA MARQUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 814748

Vistos etc.

Recebo os embargos para discussão. Concedo o efeito suspensivo haja 

vista que presentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC/15.

 Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme dispõe o art. 920, I, do CPC.

Apresentada a impugnação, ouça o embargante.

 Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis - MT, 22 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 727623 Nr: 8486-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEERSTON NORBERTO COBLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 .Código nº 727623.

Vistos etc.

Determino que os valores recolhidos nos autos (fls. 86) permaneçam 

depositados na Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

vinculados nestes autos, para futura aplicação em projetos ambientais, a 

serem aprovados por este Juízo, nos termos dos artigos 1.651 e 1.655, da 

CNGC, que dispõe:

“Art. 1.651. Na execução da pena de prestação pecuniária decorrente de 

infração ambiental, os valores serão recolhidos em conta judicial única 

vinculada à unidade gestora, com movimentação apenas por meio de 

alvará judicial, emitido pelo Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou 

do Juizado Volante Ambiental, sendo vedado o recolhimento em cartório 

ou secretaria.

(...)

Art. 1.655. A prestação pecuniária destina-se, preferencialmente:

I – à entidade pública ou privada com finalidade socioambiental;

II – às atividade de caráter essencial ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, preferencialmente, à segurança pública, à educação, à 

saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho 

ambiental, a critério da unidade judiciária.” (grifei)

O processo será desarquivado em momento oportuno para destinação do 

valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do 

referido montante em livro próprio.

Certifique o trânsito em julgado da sentença prolata à fls. 72/73 e, após 

remeta os autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762758 Nr: 14800-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9521-B

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de MOAIR JOSÉ DA SILVA, 

brasileiro, divorciado, comerciante, filho de Ramão Ferreira da Silva e 

Carminda José Maria da Silva, portador do RG nº 69915 TEM/MS, inscrito 

no CPF nº 861.727.431-04, residente e domiciliado na Avenida Goiânia, n 

2221, Bairro Buriti, nesta cidade, nos termos do dispositivo suso 

mencionado.Determino que os valores recolhidos nos autos (fls. 86) 

permaneçam depositados na Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vinculados nestes autos, para futura aplicação em projetos 

ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos termos dos artigos 

1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe(...)O processo será desarquivado em 

momento oportuno para destinação do valor recolhido na conta judicial, 

devendo a Secretaria manter registro do referido montante em livro 

próprio.Oficie a 2ª Cia da Polícia Militar Ambiental desta Comarca, para que 

informe se o freezer descrito no termo de apreensão nº 128052 está 

depositado na base ambiental e em caso positivo deverá declinar seu atual 

estado de conservação e/ou se foi restituído ao denunciado. Instrua o 

ofício com cópia dos documentos à fls. 11/12, 15 e 32/35.Vindo as 

i n f o r m a ç õ e s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . C u s t a s  “ e x 

lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776108 Nr: 4654-19.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MARQUES DA MATTA-ME (MERCADO E 

CONVENIENCIA CASA DA CERVEJA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 
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OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 776108

Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora, avaliação e remoção do veículo bloqueado 

(fls. 64), depositando-os nas mãos do representante legal do credor, 

compromissando-o, nos termos dos artigos 835, IV e 840, II, §1º, do CPC.

Para cumprimento da ordem judicial, deverá ser observado o endereço 

constante nos autos.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777443 Nr: 5249-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DA SILVA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Código Processo nº 777443

Vistos etc.

CRISTIANE DA SILVA SANTOS, qualificada aos autos, ingressou com 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO DO BRASIL S/A, também 

qualificado no processo.

 No curso do prazo do art. 523 do CPC, houve o cumprimento da obrigação 

(fls. 166).

A credora pugnou pelo levantamento do crédito à fls. 167.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Proceda o levantamento do valor de R$ 10.941,36 (dez mil novecentos e 

quarenta e um reais e trinta e seis centavos), em favor da credora, na 

conta indicada à fls. 167, observando os termos do Provimento nº 

16/2011-CGJ. Encaminhe os autos a Contadora Judicial para apuração de 

eventuais custas remanescentes, e intime o executado para efetuar o 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

 Rondonópolis - MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777231 Nr: 5143-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de ROGÉRIO DE CASTRO 

SILVA, brasileiro, filho de José Pereira da Silva e Teresinha Jesus de 

Castro Silva, portador do RG nº 17120217 SSP/MT, residente e domiciliado 

na Rua C, nº 332, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, nos termos do 

dispositivo suso mencionado.Determino que os valores recolhidos nos 

autos (fls. 67) permaneçam depositados na Conta Única do e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, vinculados nestes autos, para futura aplicação 

em projetos ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos termos 

dos artigos 1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe(...)O processo será 

desarquivado em momento oportuno para destinação do valor recolhido na 

conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do referido montante 

em livro próprio.Com o trânsito em julgado, arquive os autos com a baixa e 

anotações necessárias. Custas “ex lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 23 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779612 Nr: 6043-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPARICIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 Código nº. 779612.

 Vistos etc.

I – Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado 

APPARICIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, no importe de R$ 203,97 ( 

duzentos e três reais e noventa e sete centavos).

II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715909 Nr: 11247-69.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARY MIRANDA DE MORAES, SONIA MARIA 

RODRIGUES MIRANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLIVIA DE MATTOS GARCIA - 

OAB:14064/MT

 Código nº. 715909.

 Vistos etc.

I – Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado JUARY 

MIRANDA DE MORAES no importe de R$ 122,12 (cento e vinte e dois reais 

e doze centavos) e da executada SONIA MARIA RODRIGUES MIRANDA 

DE MORAES na quantia de R$ 73,24 (setenta e três reais e vinte e quatro 

centavos).

II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785266 Nr: 8284-83.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIENE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOAO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES 

- OAB:OAB/MT 18.839/0
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 Código nº. 785266.

 Vistos etc.

I – Cumprida a ordem judicial, decreto a indisponibilidade dos ativos 

financeiros bloqueados na conta bancária em nome do executado na 

quantia de R$ 860,68 (oitocentos e sessenta reais e sessenta e oito 

centavos).

 II - Intime as partes, na pessoa dos seus patronos regularmente 

constituídos via DJE, para manifestarem acerca da indisponibilidade dos 

valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §1º e 

854, §§2º, 3º, do CPC.

III - Havendo o decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos, imediatamente.

IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 385708 Nr: 13802-69.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ÂNGELA 

AUGUSTIN DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/9977 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT

 Código nº. 385708.

 Vistos etc.

A tentativa de penhora online pelo sistema Bacenjud restou infrutífera. 

Assim, intime a exequente para promover o regular andamento do 

processo, indicando outros bens passíveis de penhora para satisfação da 

dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737301 Nr: 185-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO THOME VICENTINI E 

OUTROS, HENRIQUE ERNESTO DE OLIVEIRA BICANCO, HUSSEIN GEMHA 

JUNIOR, ESTADO DE MATO GROSSO, VALÉRIO VELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:11126/MT, PAULO ARAUJO - OAB:PROCURADOR, 

VALERIO VELONI - OAB:31207/SP

 Código Processo nº 737301

Vistos etc.

Acolho a manifestação ministerial à fls. 609-v.

Designo audiência de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018 às 

14h30.

Intime o Ministério Público e os requeridos.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 23 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 867690 Nr: 5851-38.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE JAIME DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:OAB/MT9866

 .Código nº 867690.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual e tendo em vista a proposta ofertada na 

denúncia e a ausência de antecedentes criminais, designo o dia 04 de 

outubro de 2018 às 15h20 para oferecimento da suspensão condicional 

do processo.

Intime o denunciado, o representante do Ministério Público e o patrono 

constituído pelo acusado.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 24 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 765150 Nr: 15940-28.2014.811.0003

 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: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - 

OAB:16.127-MT

 Código nº. 765150.

 Vistos etc.

Considerando que a audiência de instrução anteriormente designada não 

fora realizada em virtude do afastamento desta magistrada na data 

designada, conforme consta à fls. 196, redesigno a audiência de instrução 

para o diaxc 05 de outubro de 2018 às 14h00.

 Outrossim, ante a manifestação apresentada pela autora à fls. 204, deixo 

de determinar a expedição de carta precatória para oitiva do seu 

depoimento pessoal, ante a possibilidade de comparecer ao referido ato a 

ser realizado neste Juízo.

 Mantenho as demais cominações constantes à fls. 174/174-v.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis/MT, 23 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743462 Nr: 4064-76.2014.811.0003

 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: ADAIR MINATO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER MENDES GARCIA, GILSE 

VICTORIO GARCIA, ALCIDES ALVES DOS SANTOS, JOAO LUIZ DE 

SOUZA, WILSON VICTORIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 743462

Vistos etc.

Observa-se pelo dispositivo da sentença à fls. 344/345, a existência de 

erro material.

 Com efeito, diante da ocorrência do erro manifesto no r. decisum, e não 

de erro de entendimento, a imediata correção se impõe, nos termos do 

artigo 1022, III, do CPC.

 Dessa forma, faço consignar no dispositivo final à fls. 345-v: “Ex positis, 

julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de declarar a 

favor dos autores a USUCAPIÃO dos 06 (seis) lotes de terreno, com área 

de 303,75 m² cada, situada neste município de Rondonópolis-MT, e nas 

matrículas nº. 46.925, 46.926, 46.937, 46.938, 46.939 e 46.940, 

devidamente descritos e caracterizados na petição inicial”.

 Mantenho inalteradas as demais cominações existentes na referida 

decisão.
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Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 22 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001801-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

NOEMIA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

CARLA BARBOSA DE SOUZA KRISTOSCHIK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

DARIO FERREIRA DE MORAES (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (RÉU)

ANDREIA MESQUITA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

TADEU TREVISAN BUENO (ADVOGADO(A))

DANIEL DA COSTA GARCIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001801-49.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): NOEMIA BARBOSA DE SOUZA, LUIZ CARLOS DE SOUZA, 

CARLA BARBOSA DE SOUZA KRISTOSCHIK RÉU: TRANSPORTADORA 

ROMA LOGISTICA LTDA, DARIO FERREIRA DE MORAES, BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e Examinados. Intimem-se as 

partes acerca da manifestação do Administrador Judicial, em atenção ao 

item "5" do acordo entabulado entre as partes (ID 14660320). Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004599-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON RIBEIRO BARROS NETO (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário é 

desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003009-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP (REQUERENTE)

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NABILA FERNANDA DA SILVA (REQUERIDO)

PAULO EDIR MILHOMEM FIGUEIREDO (REQUERIDO)

EVELIN CRISTINA DE SOUZA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

JOSE HELIO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

CEZAR AUGUSTO MILHOMEM DE FIGUEREDO (REQUERIDO)

JOAO WILSON MILHOMEM FIGUEIREDO (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO (REQUERIDO)

SANDI SARA DE SOUZA FIGUEIREDO SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

notificação do requerido, Antonio Carlos, com a informação da ECT de que 

o destinatário é desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005965-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SILVA LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005343-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI CECILIA LANGE (EXECUTADO)

AMANDA CECILIA LANGE BARBOSA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação das executadas, com a informação da ECT de endereço 

insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005042-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY BATISTA ALVES (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006128-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENIS ALVES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

VANDA SIQUEIRA ALVES (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a certidão e auto de arresto do Oficial de Justiça, id. 

14819174 e 14819214, de 17/08/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000827-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GISLAINE SOUZA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MATTOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

DANIEL BRANCO BRILLINGER (ADVOGADO(A))

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (RÉU)

ABRAHAO ISSA NETO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/apelada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002099-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALESCA SOARES TINOCO (REQUERENTE)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINÂMICA CONSÓRCIOS (REQUERIDO)
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Intimação da advogada da parte autora, para no prazo legal dar regular 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000106-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES (ADVOGADO(A))

IZABEL ARAUJO DE ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação da parte autora/apelada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893756 Nr: 3054-55.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARATI AUTOMÓVEIS LTDA, FLÁVIO 

PRAXEDES DA SILVA, CRISTIANE MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE ESCAME 

SANTOS - OAB:22502/O, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - 

OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da autora para no prazo legal fornecer uma (01) 

cópia da petição inicial de fls. 04/20 dos autos de Incidente de 

Desconsideração de Personalidade Jurídica, para acompanhar a carta de 

citação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006829-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA LEAL DA SILVA (AUTOR(A))

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006829-61.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LETICIA LEAL DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, 

onde a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de energia 

elétrica número 6/2259385-9, e que está sendo cobrada por débitos 

pretéritos, e que o serviço de energia elétrica se encontra suspenso. 

Requereu a concessão de tutela de urgência, com a determinação para 

que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da sua 

unidade consumidora, com relação às faturas pretéritas. DECIDO. Tendo a 

parte autora carreado ao feito provas de que encontra-se em situação de 

miserabilidade, defiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, podendo haver 

impugnação da parte contrária. Estão presentes os requisitos da petição 

inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a 

tutela de urgência requerida, importante citar que 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. Complementando o preceptivo temos o 

artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos 

em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição 

inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação 

do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar 

realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. 

Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando valores referentes a débitos pretéritos, que não podem 

motivar a suspensão do fornecimento de energia. Com efeito, em que pese 

à possibilidade de suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos 

de inadimplemento, predomina o entendimento de que a concessionária 

não pode interromper a prestação do serviço por débitos pretéritos. 

Ilustro: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – AUMENTO ABRUPTO NA 

COBRANÇA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADES 

NO FORNECIMENTO – DOCUMENTOS QUE JUSTIFICARAM O 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO CARREADOS NESTE AGRAVO – 

SUSPENSÃO DA COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CORTE DA ÁGUA – 

INADIMPLEMENTO DE FATURAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE 

CORTE – FORNECIMENTO DE ÁGUA RESTABELECIDO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. (...) 2- “A jurisprudência do STJ firmou o 

entendimento de que é vedada a suspensão no fornecimento de serviços 

de energia e água em razão de débitos pretéritos. O corte pressupõe o 

inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo” (AgRg no 

AREsp 752.030/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 04/11/2015).” (AI 25864/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está contestando os 

valores das faturas pretéritas, tenho que está clara a plausibilidade do 

direito invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente 

pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, uma vez 

que o fornecimento de energia elétrica é considerado imprescindível para 

manutenção das atividades diárias. Posto isso, estando presentes os 

requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); com relação as faturas referentes aos período compreendido 

entre 11/2017 a 03/2018 (ID 14842151). Arbitro, para o caso de 

descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos) reais. Autorizo a requerida a emitir outra fatura, 

para a cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a inserção 

dos valores questionados através da presente ação (consumo de kwh 

recuperado e custo administrativo de inspeção). Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de Setembro de 

2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 
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manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399164 Nr: 12705-97.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE ELIDIA CORREIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JAQUELINE 

RAFAGNIN MARQUES, para devolução dos autos nº 

12705-97.2007.811.0003, Protocolo 399164, 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): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 422305 Nr: 4572-95.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELIO NUNES CABETTE, DEBORAH REGINA LEMOS 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C C CLIMATIZACAO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA APARECIDA CROZARA 

GARCIA - OAB:MT/10.511, FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B

 DESIGNE-SE data para realização de HASTA PÚBLICA do bem penhorado 

e descrito no auto de avaliação nos termos do Enunciado 79 do FONAJE, 

dispensada a publicação de editais em jornais (artigo 52, inciso VIII da Lei 

9099/95).5-A hasta pública deverá ser realizada em 1.ª e 2.ª praça, tendo 

em vista que o valor do bem penhorado ultrapassa o teto do Juizado 

Especial. 6-No cumprimento da determinação supra, deverá ser observado 

o disposto no inciso VII, do art. 52, da Lei n.º 9.099/95, in verbis:“Art. 52. A 

execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, 

no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes 

alterações;...]VII – na alienação forçada dos bens, o Juiz poderá autorizar 

o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do 

bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a 

praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão 

ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida caução idônea, 

nos casos de alienação de bem móvel, ou hipotecado o 

imóvel;”7-Expeçam-se editais para afixação no lugar de costume, fazendo 

constar a existência de eventual ônus 8-Considerando os princípios 

norteadores dos Juizados Especiais (art. 2.º da Lei 9.099/95), a hasta 

pública deverá ser realizada por Oficial de Justiça desta Comarca, no 

saguão do fórum desta Comarca, observadas as cautelas legais.9-Da 

venda judicial intime o devedor pessoalmente e seu cônjuge se casado 

for.10-Os valores obtidos com a alienação do bem penhorado deverão ser 

depositados na Conta Única.11-Poderá o Executado realizar alienação 

particular do bem penhorado pelo Exequente, caso desejar assim fazer, 

até a data do leilão, caso em que a venda deverá ser precedida de 

autorização deste juízo, após apresentação de três propostas de compra, 

observando-se o maior valor.12-Às providências, expedindo-se o 

necessário.13-Intimem-se. Divulgue-se. Cumpra-se. Rhamice Ibrahim Ali 

Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376127 Nr: 4500-16.2006.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLENY ARAUJO DOS SANTOS 

- OAB:8.240-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) LUAMAR NASCIMENTO CANUTO, para 

devolução dos autos nº 4500-16.2006.811.0003, Protocolo 376127, 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.: 408904 Nr: 4592-23.2008.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJDS, CJDS, MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VIRIATO BISPO 

SEABRA, para devolução dos autos nº 4592-23.2008.811.0003, Protocolo 

408904, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 278606 Nr: 7700-07.2001.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DE JESUS ARAUJO, ROMMEL ARAÚJO 

BALCAÇAR, Pâmela Araújo Balcaçar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emílio Balcaçar, Carlos Pereira Balcaçar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito de ofício com a finalidade de promover a intimação da 

parte requerente para, em 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessoes e retirar a Carta de 

Adjudicação expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 763862 Nr: 15273-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ PIRES GOMES, ESPOLIO DE 

MARIA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito de ofício com a finalidade de promover a intimação da 

parte requerente para, em 05 (cinco) dias, comparecer na Secretaria da 1ª 
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Vara Especializada de Família e Sucessoes e retirar a Carta de 

Adjudicação expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 778996 Nr: 5772-30.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar as partes, através dos 

advogados constituídos, para manifestarem sobre a avaliação de fls. 

107/108, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 418608 Nr: 1026-32.2009.811.0003

 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: MLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - OAB:MT/ 

6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONIA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:11415/MT

 Impulsiono o feito de ofício com a finalidade de promover a intimação das 

partes requerente e requerida para, em 05 (cinco) dias, comparecerem na 

Secretaria da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessoes e retirar os 

seus respectivos mandados para cumprimento dos registros 

determinados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 866736 Nr: 5515-34.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PAULO MAURICIO DA SILVA, MARCIA 

CRISTINA ARAUJO NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar a inventariante e os 

herdeiros, através do patrono, para se manifestarem sobre a avaliação de 

fl. 37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 822943 Nr: 3950-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJOCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DJALMA 

FURINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA CANDIANE TOLEDO, ELIZABETT 

ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINARA LOURENÇO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 19.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, GÉRSON CAMILO DE PAULA - OAB:OAB/MT5179, 

TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para retirar o alvará expedido, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 703970 Nr: 11947-79.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMT, NNDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar nos autos, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747784 Nr: 6614-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY BERNARDES DA SILVA, FABIO VANDERLEY 

CANDIAL, FABIANO VANDERLEY CANDIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO SOARES CANDIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE EDUARDO ESQUIÇATO 

DIAS - OAB:10120

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

impulsiono os autos com finalidade de intimação das partes, através dos 

patronos, para manifestarem acerca das respostas dos ofícios às fls. 

59/71, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 441375 Nr: 10045-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA, FCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE GONÇALVES DO 

PRADO GENARI - OAB:OAB/MT16.350, KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - 

OAB:10863

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

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte autora, através do 

patrono, para manifestar sobre a resposta de ofício às fls. 142/143 e 

verso, no prazo de 5 (cinco)dias.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 707433 Nr: 2208-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES NEVES DE SOUZA, AJNDS, 

ELAINE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CLAUDIONOR MIRANDA NEVES, 

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA, DOMINGAS RODRIGUES NEVES, ESPOLIO 

DE DOMINGAS RODRIGUES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213, TALES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213
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 Vistos etc.,

 1. Intime-se a inventariante pessoalmente e via DJe, para dar regular 

andamento ao processo, praticando os atos que lhe competir, em 

conformidade com o decisum de fl. 158 e a certidão retro (fl. 163), no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, IV), ciente de que na ausência de manifestação e/ou de 

suprimento da falta que impede o prosseguimento, o processo será extinto 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular da ação.

2. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito. 

Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446161 Nr: 1343-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA JOSE DIAS, CRISTIANE 

PEREIRA DIAS, CLEIDSON DIAS PEREIRA, CLEUNICE DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA 

- OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,1. Ab initio, intime-se o inventariante para, no prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias, colacionar aos autos os seguintes 

documentos: a) certidão negativa de débito municipal, estadual (expedida 

pela PGE) e federal em nome da falecida; b) Guia de Informação e 

Apuração do ICTD, acompanhada do comprovante de recolhimento do 

tributo ou declaração de isenção do mesmo; c) certidão de casamento da 

autora da herança; d) cópia da certidão de nascimento e/ou casamento do 

inventariante, registrando que, sendo casado, deverá aportar os 

documentos pessoais da r. consorte e instrumento de representação 

processual; e) certidão atualizada da matrícula do imóvel arrolado, 

devidamente registrada em nome da extinta, podendo, em sendo o caso, 

valer-se da via autônoma, qual seja, Ação de Alvará de Outorga de 

Escritura Pública, que haverá de ser distribuída por dependência ao 

presente feito, sobretudo considerando o princípio da continuidade que 

rege os registros públicos, sob pena de restar prejudicada a inventariança 

do bem e, f) CRLV da motocicleta indicada nas primeiras declarações (fls. 

64/66). Na oportunidade, deverá o representante do espólio apresentar o 

plano final de partilha, seguindo-se vista aos demais sucessores para, 

querendo, se manifestem em 10 (dez) dias.2. (...)3. Outrossim, diante da 

inexitosa localização pessoal dos herdeiros Cleidson e Cleunice (fls. 150, 

154 e 157), intime-os novamente por intermédio do causídico Wagner Max 

Tavares dos Santos Silva (fl. 112) para, no lapso de 15 (quinze) dias, 

incluir aos autos a cópia da certidão de nascimento e/ou casamento dos 

sucessores por ele representados (Cristiane, Cleunice e Cleidson), 

acompanhado dos documentos pessoais dos eventuais consortes e 

instrumento de representação processual respectivo.4. Após, renove-se 

a conclusão.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 759603 Nr: 13145-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT

 Vistos etc.,

Recebo o pleito de fls. 156/158, eis que presentes os requisitos legais e, 

CONVERTO o presente em liquidação de sentença por arbitramento, 

relativamente aos itens ‘d’, ‘e’, ‘f’ ‘g’ da sentença de fls. 81/94 e ‘i’ de fls. 

109/110 (art. 509, I, CPC).

EFETUEM-SE as anotações necessárias.

Desde já determino a avaliação dos bens indicados acima, registrando-se 

que o item ‘d’ está situado aos fundos do imóvel descrito à fl. 28; ‘e’, ‘f’ e ‘g’ 

no interior da aludida residência (fl. 28); e ‘i’ descrito no CRLV de fl. 24, por 

oficial de justiça com observância das normas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001), assinalando-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação do respectivo laudo.

Previamente a avaliação do automóvel, intime-se a exequente para 

declinar a localização do r. bem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar 

documentos elucidativos na forma do art. 510 do CPC.

Outrossim, dou por prejudicado o oficiamento pretendido à fl. 157, haja 

vista que os expedientes necessários já foram devidamente 

encaminhados (fls. 148/151).

 No mais, proceda ao desarquivamento do feito perante o Sistema Apolo.

Às providências.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003151-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS RIBEIRO (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª DENISE RODEGUER, 

PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AS CONTESTAÇÕES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002792-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª DENISE RODEGUER, 

PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764074 Nr: 15347-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIA HANZE CHARAFEDDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO extinto o feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.Sem 

custas, uma vez que o(a) executado(a) sequer foi citado(a).P.R.I. e, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.Rondonópolis, 27/08/2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 418207 Nr: 654-83.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I TRINDADE FILHO & CIA LTDA, SORAIA 

CRISTINA DE SOUZA TRINDADE, ISMAEL TRINDADE FILHO, MARIA 

DOLORES DOMINGUES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Na execução fiscal acima identificada, a exequente requer seja expedido 

novo edital de citação, constando o nome da empresa executada e todos 

os sócios.

INDEFIRO o pedido, porque todos os sócios e a empresa executada já 

foram citados (vide páginas 93/v, 98 e 131).

Assim, determino que o exequente manifeste-se nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000080-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RENATA ALVES NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000080-28.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

250.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ERRO 

MÉDICO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

RENATA ALVES NOGUEIRA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 27 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001874-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

ANA OZELIA DO CARMO (AUTOR(A))

SAMARA DALLA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001874-21.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ANA OZELIA DO CARMO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Cuida-se de ação 

de concessão de pensão por morte cumulada com pedido de tutela 

antecipada ajuizada por ANA OZÉLIA DO CARMO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Como causa de pedir, sustenta a 

parte autora que: “A decisão da ré não prospera, pois a Requerente 

convivia maritalmente ao lado do CUJUS MANOEL RODRIGUES VIEIRA 

FILHO por mais de 15 anos sem nunca se separar de fato, onde que 

ambos contribuíam para o sustento do lar, situação está que permaneceu 

até o óbito do marido/companheiro ocorrido em 28/08/92, vítima de parada 

cardio respiratória e Traumatismo Crânio Cefálico, conforme declaração de 

óbito em anexo, onde comprova que foi a autora quem fez a declaração 

de óbito, ratificando seus direitos. (...) o Instituto ora requerido de forma 

arbitrária negou o pedido de pensão por morte a autora, sob o argumento 

de que apresentou documentos sem autenticação, contudo, tal afirmação 

não deve prosperar, pois, a autora levou os originais e cópias, mas a ré 

simplesmente negou o benefício sem justa causa, pois o casal vivia sob o 

mesmo teto por mais de 15 anos, nunca houve a separação de fato e a 

autora era dependente economicamente dele, motivo pelo qual, faz jus 

perceber o benefício de pensão por morte em virtude da dependência 

econômica presumida.”. A partir de tais premissas, pugna pela concessão 

da antecipação de tutela a fim de que: “seja concedida a Tutela de 

Urgência ou da Evidência na presente demanda a fim de determinar que o 

Reclamado efetue mensalmente o pagamento mensal da pensão por morte, 

pois se trata de verba de caráter alimentar necessário à subsistência da 

autora.” Regularmente citado, o réu deixou decorrer o prazo sem 

contestação, mas apresentou manifestação em que pugnou pela extinção 

do feito, sem resolução de mérito, em razão da litispendência (id. 

14882340). É o relatório. Fundamento e Decido. De início, revogo a decisão 

anterior, visto que foi lançada aos autos por equívoco. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que a extinção do feito sem 

resolução do mérito é medida que se impõe. Na espécie, a parte ré 

apresentou manifestação, em que arguiu a preliminar de litispendência, ao 

argumento de que a autora ajuizou ação judicial em face do INSS, a qual 

tramitou perante a 1ª Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária de 

Rondonópolis sob o nº 4058-17.2015.4.01.3602. Em consulta realizada por 

este Juízo ao sistema do TRF da 1ª Região, verificou-se que foi proferida 

sentença nos mencionados autos, nos seguintes termos: “Ante o exposto 

e nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015, acolho parcialmente o pedido 

inicial para, reconhecendo o direito da autora à pensão por morte desde a 

data da DER (24.10.2015), condenar o INSS às obrigações de: a) 

implantar, em favor de ANA OZÉLIA DO CARMO (CPF 304.558.391-15), o 

benefício de PENSÃO POR MORTE, com DIB em 24.10.2015, DIP em 

1.11.2017, e RMI a ser calculada na esfera administrativa; e b) pagar as 

parcelas atrasadas, desde a DIB até a data da DIP, com incidência de juros 

de mora desde a citação e correção monetária desde a data do 

vencimento de cada parcela, consoante os critérios fixados no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal vigente, cujo montante deverá ser apurado em 

liquidação de sentença. Diante da sucumbência recíproca, condeno o INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, arbitrados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por outro lado, 

condeno a requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao INSS, 

no percentual de 10% sobre o montante que seria devido desde a data do 

falecimento até a data da DIB ora fixada, verba esta que fica suspensa 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Por fim, diante do caráter alimentar do 

benefício ora deferido (urgência) e da probabilidade do direito reconhecido 

em cognição exauriente, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, 

determinando a implantação da pensão por morte no prazo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de multa diária de 2% (dois por cento) do valor 

da RMI.”. Não obstante, a parte ré acostou aos autos telas do Sistema 

Plenus, em que se verifica que a parte autora já se encontra em gozo do 

benefício pleiteado por força da sentença prolatada pelo Juízo Federal. 

Aliás, infere-se da sentença proferida que em ambos os processos a 

causa de pedir e os pedidos são idênticos, in verbis: “Trata-se de ação 

ajuizada por Ana Ozélia do Carmo em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, em que objetiva a concessão do benefício de pensão por 

morte, em decorrência do falecimento de Manoel Rodrigues Vieira Filho. A 

parte autora narra, na inicial, que: a) casou-se com Manoel Rodrigues 

Vieira Filho no ano de 1980 e passou a morar em Rondonópolis, onde 

trabalharam em regime de economia familiar por seis meses; b) após um 

período juntos, separaram-se e, no final de 1988, após dois anos 

separados, “voltaram a viver maritalmente e tal situação perdurou até o 

seu óbito em 28/08/1992”. Com essas considerações, requer a concessão 

de pensão por morte desde a data do óbito.”. Com efeito, dúvidas não há 

de que a pretensão da parte autora se trata de reprodução de pretensão 

ajuizada nos autos que tramitam perante a 1ª Vara da Justiça Federal da 

Subseção Judiciária de Rondonópolis sob o nº 4058-17.2015.4.01.3602, 

razão pela qual o reconhecimento da litispendência é medida que se 

impõe. Dessa maneira, ressai dos autos a identidade dos elementos da 

ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, restando configurada 

de forma patente a figura jurídica da litispendência. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, verifica-se a 

litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, bem como que uma ação é idêntica à outra quando tem as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Nesse 
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sentido: PREVIDENCIÁRIO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. I - A teor do disposto no art. 485, V, do Código 

de Processo Civil, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa 

julgada, o processo será extinto sem julgamento do mérito, 

independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a 

matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 5º). II- In casu, verifica-se a 

existência do Processo nº 1000566-95.2016.8.26.0607, idêntico a 

presente demanda no que diz respeito às partes, objeto e causa petendi, 

proposto na Vara Única de Tabapuã e remetido para a Comarca de 

Catanduva, o que impõe a extinção deste feito, devido a presença de 

pressuposto negativo de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, conquanto evidenciada a hipótese de litispendência 

III- Não procede a alegação autoral de que tenha desistido do feito 

anteriormente ajuizado, uma vez que não houve decisão de extinção 

transitada em julgado, tampouco remessa dos autos ao arquivo como 

alega, devendo, assim, a parte autora, se houver interesse, regularizar 

aquela demanda. IV - Apelação da parte autora desprovida. (TRF-3 - Ap: 

00371030220174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID 

DANTAS, Data de Julgamento: 19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/03/2018) Com efeito, estabelece o 

art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da 

coisa julgada. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a 

ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa 

de pedir e pedido entre o presente feito e o processo em trâmite perante a 

Justiça Federal, outro caminho não há a não ser acolher a preliminar de 

litispendência, com a consequente extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ante o exposto, acolho a preliminar de litispendência arguida e, por 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 337, §§1 e 2 e art. 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§3º, incisos I, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 

98, §3º, do CPC/2015. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004884-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RUMO 

MALHA NORTE S/A (ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE 

S/A), contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecedente para 

determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO a expedição pelo da certidão 

positiva com efeitos negativos em relação ao TAD garantido por apólice de 

seguro. Aduz a Embargante que a decisão encontra-se obscura, pois na 

parte dispositiva constou para “não ensejar o apontamento em órgãos de 

proteção ao crédito ou protesto” enquanto na fundamentação foi 

desenvolvido o raciocínio que não seria o caso de impedir o referido débito 

ao CADIN. Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de 

declaração para o suprimento da questão levantada, para deferir 

integralmente a tutela, com a consequente impossibilidade de se inserir o 

nome da embargante no CADIN. É o relatório. Decido. Extrai-se do relatório 

que se trata de Embargos de Declaração opostos por RUMO MALHA 

NORTE S/A (ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A) ao 

fundamento que a decisão foi obscura, uma vez que indeferiu o pedido 

para abster de incluir no CADIN enquanto na parte dispositiva deferiu para 

que “este crédito não enseje em apontamento em órgãos de proteção ao 

crédito ou protesto”. Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser 

analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in 

verbis: “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.” Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à Embargante. Na espécie, a decisão restou 

contraditória, uma vez que a fundamentação versou sobre a 

impossibilidade do pedido para abster de incluir o nome da empresa nos 

órgãos de proteção ao crédito e no CADIN em razão da manutenção da 

exigibilidade do crédito tributário, enquanto na parte dispositiva foi 

determinada a não inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme 

trecho da fundamentação, consta a impossibilidade de suspensão da 

exigibilidade do crédito: “Com efeito, o simples ajuizamento de um pedido 

de tutela antecedente para a garantia do débito para obtenção de certidão 

positiva com efeitos negativos, bem como a não inclusão no CADIN não 

enseja a suspensão da inscrição no CADIN. Em que pese as alegações da 

parte requerente, é certo que a presente tutela antecedente visa apenas a 

garantia do débito, sem trazer qualquer discussão à natureza da 

obrigação ou ao seu valor, de modo que não resta satisfeita a exigência 

do inciso I do art. 7º da Lei nº10.522/2002. (...) ’Além disso, a mera 

apresentação de seguro-garantia não tem o condão de suspender a 

exigibilidade do crédito, sendo que “é pacífica a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro 

garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral 

para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário’ (AgInt no TP 

178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 13/06/2017m DJe 21/06/2017). Logo, também não resta cumprido a 

segunda hipótese para suspensão do registro no CADIN, razão pela qual 

não há a plausibilidade do direito para o pedido.” Dessa forma, deve ser 

alterada a parte dispositiva para retirar o trecho que determinou a não 

inclusão do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez 

que não faz parte da decisão e caminha em sentido oposto à 

fundamentação. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração 

opostos e o acolho, para o fim de sanar a contradição apontada, alterando 

a parte dispositiva, que passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, 

defiro parcialmente o pedido de tutela antecedente requerido para o fim de 

determinar, até ulterior deliberação, que a parte Ré se abstenha de negar 

emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativas de Débitos em 

razão do débito discutido (TAD Nº 1116211-8) neste processo.” Por 

derradeiro, intime-se a requerida para apresentar defesa ao aditamento à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 10150-30.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR ROBERTO PANIZ, ELIDA DA CRUZ 

PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALENCAR LIBANO 

DE PAULA, para devolução dos autos nº 10150-30.1995.811.0003, 

Protocolo 35354, 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): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 738055 Nr: 732-04.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR BARACHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, OSCAR MILTON 

MELLO MUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE através de seu procurador, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação oferecida as fls. 

201/229

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 759759 Nr: 13242-49.2014.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA através do seu procurador, para 

apresentar(em) contrarrazões ao recurso de apelação oferecido pelo 

EMBARGADO, no prazo de 15 (quinze) dias

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789941 Nr: 10209-17.2015.811.0003

 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: LINDAURA PORTELA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007080-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (ADVOGADO(A))

SERAFIM CARNEIRO (EMBARGANTE)

WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de “EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE 

EFEITO SUSPENSIVO” opostos por WELLINGTON SEIJI KATSUYAMA e 

SERAFIM CARNEIRO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Com efeito, 

verifica-se nos autos que as partes embargantes são sócios da empresa 

SC CORRETORA DE CEREAIS LTDA EPP, sendo que o valor da execução 

perfaz a quantia de R$ 10.706.316,31 (dez milhões setecentos e seis mil 

trezentos e dezesseis reais e trinta e um centavos). Na espécie, as partes 

autoras pleitearam os benefícios da justiça gratuita e ainda deduziram que 

o valor da causa é de R$ 1.000,00 (um mil reais). De início, notório que a 

pretensão contida na inicial é a nulidade da execução fiscal no valor de R$ 

10.706.316,31 (dez milhões setecentos e seis mil trezentos e dezesseis 

reais e trinta e um centavos). Desse modo, se questionado a totalidade do 

crédito executado, o valor da causa deve equivaler àquele atribuído à 

execução, razão pela qual esse deve ser corrigido de ofício pelo 

Magistrado, nos termos do art. 292, § 3º do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região: APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR 

DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA COM O PROVEITO 

ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 

RECURSO IMPROVIDO. I. O artigo 292, § 3º, do Código de Processo Civil 

dispõe que o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa quando 

verificar que o mesmo não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. II. No presente 

caso, observa-se um evidente descompasso entre o valor atribuído à 

causa pela embargante e a pretensão deduzida na inicial. III. Assim sendo, 

acertada a decisão de adequar o valor da causa ao valor do proveito 

econômico pretendido, razão pela qual deverá ser mantida a r. sentença. 

IV. Apelação a que se nega provimento. (TRF-3 - Ap: 

00119624320144036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/02/2018, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2018) Ato 

contínuo, os embargantes requereram a concessão da justiça gratuita, 

argumentando a impossibilidade de efetuar o pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento 

próprio. Em princípio, a regra trazida no art. 99 do CPC é que a simples 

declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é 

presumida verdadeira. Entretanto, é certo que a declaração possui 

presunção relativa e, nos termos do art. 99, § 2º do CPC, o pedido de 

gratuidade de justiça pode ser indeferido pelo magistrado quando houver 

nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão do benefício. No caso, os embargantes não apresentaram 

qualquer elemento que justifique a sua concessão, não tendo 

demonstrado a sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Ora, o valor executado por si só demonstra que os 

embargantes possuem alto poder aquisitivo, somando-se ao fato de que 

são sócios em empresa de cotações no mercado agrícola e agropecuário. 

Logo, em razão da situação fática, não basta a mera declaração para ter 

acesso ao referido benefício, desacompanhada de prova da 

hipossuficiência financeira. Ante o exposto, nos termos do art. 292, § 3º 

do CPC, altero, de ofício, o valor da causa para o montante de R$ 

10.706.316,31 (dez milhões setecentos e seis mil trezentos e dezesseis 

reais e trinta e um centavos) e, por conseguinte, determino que as 

embargantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de 

distribuição do feito nos termos do art. 290 do mencionado códex: 1. 

promovam o recolhimento das custas iniciais ou; 2. comprovem o 

preenchimento dos pressupostos legais, com apresentação de declaração 

de imposto de renda dos últimos 3 (três), bem como outros documentos 

que demonstrem a situação de pobreza. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos. Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004884-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RUMO 

MALHA NORTE S/A (ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE 

S/A), contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecedente para 

determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO a expedição pelo da certidão 

positiva com efeitos negativos em relação ao TAD garantido por apólice de 

seguro. Aduz a Embargante que a decisão encontra-se obscura, pois na 

parte dispositiva constou para “não ensejar o apontamento em órgãos de 

proteção ao crédito ou protesto” enquanto na fundamentação foi 

desenvolvido o raciocínio que não seria o caso de impedir o referido débito 

ao CADIN. Assim, pleiteia o acolhimento dos presentes embargos de 

declaração para o suprimento da questão levantada, para deferir 

integralmente a tutela, com a consequente impossibilidade de se inserir o 

nome da embargante no CADIN. É o relatório. Decido. Extrai-se do relatório 

que se trata de Embargos de Declaração opostos por RUMO MALHA 

NORTE S/A (ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A) ao 

fundamento que a decisão foi obscura, uma vez que indeferiu o pedido 

para abster de incluir no CADIN enquanto na parte dispositiva deferiu para 

que “este crédito não enseje em apontamento em órgãos de proteção ao 

crédito ou protesto”. Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser 

analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro 

material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in 

verbis: “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.” Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

assiste razão parcial à Embargante. Na espécie, a decisão restou 

contraditória, uma vez que a fundamentação versou sobre a 
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impossibilidade do pedido para abster de incluir o nome da empresa nos 

órgãos de proteção ao crédito e no CADIN em razão da manutenção da 

exigibilidade do crédito tributário, enquanto na parte dispositiva foi 

determinada a não inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme 

trecho da fundamentação, consta a impossibilidade de suspensão da 

exigibilidade do crédito: “Com efeito, o simples ajuizamento de um pedido 

de tutela antecedente para a garantia do débito para obtenção de certidão 

positiva com efeitos negativos, bem como a não inclusão no CADIN não 

enseja a suspensão da inscrição no CADIN. Em que pese as alegações da 

parte requerente, é certo que a presente tutela antecedente visa apenas a 

garantia do débito, sem trazer qualquer discussão à natureza da 

obrigação ou ao seu valor, de modo que não resta satisfeita a exigência 

do inciso I do art. 7º da Lei nº10.522/2002. (...) ’Além disso, a mera 

apresentação de seguro-garantia não tem o condão de suspender a 

exigibilidade do crédito, sendo que “é pacífica a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro 

garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral 

para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário’ (AgInt no TP 

178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado 

em 13/06/2017m DJe 21/06/2017). Logo, também não resta cumprido a 

segunda hipótese para suspensão do registro no CADIN, razão pela qual 

não há a plausibilidade do direito para o pedido.” Dessa forma, deve ser 

alterada a parte dispositiva para retirar o trecho que determinou a não 

inclusão do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez 

que não faz parte da decisão e caminha em sentido oposto à 

fundamentação. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração 

opostos e o acolho, para o fim de sanar a contradição apontada, alterando 

a parte dispositiva, que passa a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, 

defiro parcialmente o pedido de tutela antecedente requerido para o fim de 

determinar, até ulterior deliberação, que a parte Ré se abstenha de negar 

emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativas de Débitos em 

razão do débito discutido (TAD Nº 1116211-8) neste processo.” Por 

derradeiro, intime-se a requerida para apresentar defesa ao aditamento à 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001566-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON SILVERIO ROSA DE BARCELOS (EXECUTADO)

CASA BONITA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A Fazenda Pública, ora parte exequente, requer que seja 

efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

22.506,78 (vinte e dois mil, quinhentos e seis reais e setenta e oito 

centavos) em contas bancárias dos executados, CASA BONITA MÓVEIS 

INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA – CNPJ 03.595.968/0002-87 e EDMILSON 

SILVERIO ROSA BARCELOS – CPF 466.690.351-87, bem como seja 

realizada a pesquisa de veículos de sua propriedade pelo sistema 

RENAJUD. Dessa forma, considerando a preferência da penhora em 

dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido de penhora 

on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, na forma 

estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e resposta, que 

se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a Conta Única 

Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO a) Se citada 

pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a parte 

executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do art. 

854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora, 

bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar 

embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se citada por 

edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada – como 

curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a defesa, 

no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar futuras 

nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do CPC, 

voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não sendo o 

caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação dos 

embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO Resultando a penhora 

negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a quitação do saldo 

executado, desde já defiro a busca pelo sistema RENAJUD para localizar 

veículos em nome da parte executada, seguindo anexo o extrato da 

pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo 

pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos dados do proprietário 

no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se 

imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, 

intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no 

prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da inicial for o 

mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência 

pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do endereço 

correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) RENAJUD positivo 

com veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com 

alienação fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para 

satisfação do débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos 

veículos encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual 

crédito da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – BACENJUD E 

RENAJUD – restem infrutíferas, intime-se a parte exequente para indicar 

bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

suspensão ou arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. a) 

Decorrido o prazo sem indicação de bens, suspenda-se o feito por 1 (um) 

ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) 

Transcorrido o prazo supra de suspensão, intime-se a exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, 

ressaltando-se que não será acolhida a reiteração injustificada de buscas 

via sistemas, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, nos termos do art. 921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já 

arquivado por 1 (um) ano e inexistindo a indicação de bens passíveis de 

penhora, arquivem-se os autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do 

prazo prescricional. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004905-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

6.888,70 (seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) em 

contas bancárias do executado, RECUPERADORA DE PNEUS FRANCA 

LTDA ME – CNPJ 10.544.621/0001-90, bem como seja realizada a 

pesquisa de veículos de sua propriedade pelo sistema RENAJUD e para 

informações sobre o patrimônio dos executados via INFOJUD. Por fim, 

caso restem todas infrutíferas, requer a expedição de mandado de 

penhora e avaliação nos endereços. Considerando a preferência da 

penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), defiro o pedido 

de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia da execução, 
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na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a transferência para a 

Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) BACENJUD POSITIVO 

a) Se citada pessoalmente ou constando advogado nos autos, intime-se a 

parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar na forma do 

art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da LEF. b) Se 

citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se já nomeada 

– como curador especial, remetam-se os autos a essa para apresentar a 

defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo para evitar 

futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 854, §3º do 

CPC, voltem os autos conclusos com urgência para deliberação. Não 

sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação 

dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO Resultando a 

penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a quitação do saldo 

executado, desde já defiro a busca pelo sistema Renajud para localizar 

veículos em nome da parte executada, seguindo anexo o extrato da 

pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a restrição do veículo 

pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos dados do proprietário 

no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na inicial, expeça-se 

imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por conseguinte, 

intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no 

prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da inicial for o 

mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a diligência 

pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do endereço 

correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas 

as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o 

pedido de penhora de bens móveis, em observância à ordem estabelecida 

no art. 11 da LEF. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde 

houverem sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a 

penhora positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o 

prazo para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar 

negativo o mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de 

bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer 

inerte a parte exequente para requerer o que entender de direito, como 

restam esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de 

penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005008-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

4.862,18 (quatro mil, oitocentos e sessenta e dois reais e dezoito 

centavos) em contas bancárias do executado, JOSE WILHAN ALVES DA 

SILVA & CIA LTDA-ME – CNPJ 06.905.631/0001-36, bem como seja 

realizada a pesquisa de veículos de sua propriedade pelo sistema 

RENAJUD e para informações sobre o patrimônio dos executados via 

INFOJUD. Por fim, caso restem todas infrutíferas, requer a expedição de 

mandado de penhora e avaliação nos endereços. Considerando a 

preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), 

defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia 

da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a 

transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) 

BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo 

para evitar futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 

854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para 

deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para 

apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO 

Resultando a penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a 

quitação do saldo executado, desde já defiro a busca pelo sistema 

Renajud para localizar veículos em nome da parte executada, seguindo 

anexo o extrato da pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a 

restrição do veículo pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos 

dados do proprietário no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na 

inicial, expeça-se imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por 

conseguinte, intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer 

embargos, no prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da 

inicial for o mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a 

diligência pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do 

endereço correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 
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fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 

o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas 

as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o 

pedido de penhora de bens móveis, em observância à ordem estabelecida 

no art. 11 da LEF. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde 

houverem sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a 

penhora positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o 

prazo para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar 

negativo o mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de 

bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer 

inerte a parte exequente para requerer o que entender de direito, como 

restam esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de 

penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004931-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R JOANA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., O Munícipio de Rondonópolis, ora parte exequente, requer que 

seja efetuada a penhora on-line, pelo sistema BACEN-JUD, do valor de R$ 

84.379,47 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e 

quarenta e sete centavos) em contas bancárias do executado, R JOANA 

DOS SANTOS & CIA LTDA – ME – CNPJ 00.683.566/0001-65, bem como 

seja realizada a pesquisa de veículos de sua propriedade pelo sistema 

RENAJUD e para informações sobre o patrimônio dos executados via 

INFOJUD. Por fim, caso restem todas infrutíferas, requer a expedição de 

mandado de penhora e avaliação nos endereços. Considerando a 

preferência da penhora em dinheiro (Art. 11 da LEF c/c art. 835 do CPC), 

defiro o pedido de penhora on-line pelo sistema BACENJUD, para garantia 

da execução, na forma estabelecida no art. 854 do CPC. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que se positiva parcial ou total, já foi feita a 

transferência para a Conta Única Judicial, com os seguintes passos: 1) 

BACENJUD POSITIVO a) Se citada pessoalmente ou constando advogado 

nos autos, intime-se a parte executada, para no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar na forma do art. 854, § 3º do CPC, sob pena de converter a 

indisponibilidade em penhora, bem como para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, nos termos do art. 16 da 

LEF. b) Se citada por edital, nomeio a Defensoria Pública Estadual – ou se 

já nomeada – como curador especial, remetam-se os autos a essa para 

apresentar a defesa, no prazo legal. Anote-se ainda no sistema Apolo 

para evitar futuras nulidades. c) Existindo a manifestação disposta no art. 

854, §3º do CPC, voltem os autos conclusos com urgência para 

deliberação. Não sendo o caso, aguarde-se o decurso do prazo legal para 

apresentação dos embargos. 2) BACENJUD PARCIAL OU NEGATIVO 

Resultando a penhora negativa pelo BACENJUD ou insuficiente para a 

quitação do saldo executado, desde já defiro a busca pelo sistema 

Renajud para localizar veículos em nome da parte executada, seguindo 

anexo o extrato da pesquisa efetuada. 3) RENAJUD POSITIVO Efetivada a 

restrição do veículo pelo RENAJUD: a) Sendo o endereço constante nos 

dados do proprietário no sistema RENAJUD diverso daquele trazido na 

inicial, expeça-se imediatamente mandado de penhora e avaliação, e, por 

conseguinte, intimação da parte ré, inclusive para, querendo, oferecer 

embargos, no prazo legal disposto no art. 16 da LEF. b) Se o endereço da 

inicial for o mesmo constante no RENAJUD ou se não for suficiente para a 

diligência pelo Oficial de Justiça, intime-se a exequente para indicação do 

endereço correto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão ou 

arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Com a indicação, 

expeça-se o mandado de penhora e avaliação. 3.1) Renajud positivo com 

veículo alienado fiduciariamente Caso encontrado veículo com alienação 

fiduciária e inexistindo outros veículos suficientes para satisfação do 

débito, procedo a restrição à restrição de transferência nos veículos 

encontrados. Isso porque é possível a penhora sobre o eventual crédito 

da parte devedora o bem alienado fiduciariamente, como se vê do 

entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA - DIREITOS - 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – RESTRIÇÃO 

DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO JUNTO AO SISTEMA RENAJUD 

INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 

– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I - O bem alienado 

fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser 

objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor 

fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. II - A restrição de 

circulação (restrição total) de veículo é medida excepcional que somente 

se justifica por razões de segurança pública ou demonstração de que, 

ante as circunstâncias do caso concreto, a providência é necessária para 

evitar o desaparecimento do bem. (AI 52096/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/07/2015, Publicado no DJE 03/07/2015) Todavia, isso não significa a 

possibilidade de imediata satisfação do débito, não sendo possível a 

expedição de mandado de penhora e avaliação neste momento. 4) EM 

CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO PARA DEFESA a) Se 

interpostos embargos à execução, intime-se a parte exequente para 

apresentar manifestação, no prazo legal. b) Sem embargos, intime-se a 

parte autora para requerer o que entender de direito com relação à 

penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 5) BACENJUD E RENAJUD 

PARCIAIS OU NEGATIVOS Caso ambas as tentativas de pesquisa – 

BACENJUD E RENAJUD – restem infrutíferas, como demonstrado o 

esgotamento dos meios possíveis para obtenção de bens do executado, 

defiro o pedido de pesquisa INFOJUD para obtenção de informações sobre 
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o patrimônio do executado. Sobre as informações do INFOJUD juntadas: a) 

Se juntadas informações sigilosas a respeito do patrimônio do executado, 

os autos passarão a correr em segredo de justiça, nos termos dos art. 

476 e 477 da CNGC, devendo a secretaria fixar no dorso dos autos tarja 

de cor marrom – art. 347, V da CNGC. Ainda, nesse caso, dê-se ciência 

ao exequente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento ou suspensão nos termos do art. 

40 da Lei nº 6.830/80. b) Se infrutíferas as buscas – com a inexistência de 

buscas resguardadas pelo sigilo fiscal – desnecessária a determinação 

supra. 6) BACENJUD, RENAJUD E INFOJUDS NEGATIVOS a) Se negativas 

as pesquisas pelos sistemas (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, defiro o 

pedido de penhora de bens móveis, em observância à ordem estabelecida 

no art. 11 da LEF. Expeça-se mandado para penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastarem até a satisfação do valor da execução, devendo 

ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça nos endereços indicados ou onde 

houverem sido citadas as partes executadas. No mesmo ato, caso reste a 

penhora positiva, intime-se a parte executada para oferecer embargos, no 

prazo de 30 (trinta) dias. b) Em caso de penhora positiva, aguarde-se o 

prazo para embargos. 7) PENHORA DE BENS NEGATIVA a) Se restar 

negativo o mandado de penhora de bens – em razão da inexistência de 

bens penhoráveis ou não sendo encontrado o devedor – ou permanecer 

inerte a parte exequente para requerer o que entender de direito, como 

restam esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de 

penhora (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e mandado de penhora de bens, 

suspenda-se o feito por 1 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei nº 

6.830/80 e art. 921, §1º do CPC. b) Transcorrido o prazo supra de 

suspensão, intime-se a exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicar bens passíveis de penhora, ressaltando-se que não será acolhida 

a reiteração injustificada de buscas via sistemas, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, nos termos do art. 

921 do CPC e art. 40 da LEF. c) Se já arquivado por 1 (um) ano e 

inexistindo a indicação de bens passíveis de penhora, arquivem-se os 

autos por 5 (cinco) anos, com a contagem do prazo prescricional. Int. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 605875 Nr: 3681-80.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MARTINS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Newton Silva de Oliveira 

Junior - OAB:BA Nº 51.796

 Para se renunciar um mandato deve o advogado notificar 

extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da 

notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal 

ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor 

responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, 

quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme 

preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC.

No caso em questão, observa-se que o nobre causídico não trouxe aos 

autos documento comprobatório da ciência do seu cliente acerca de sua 

renúncia.

Desse modo, rogo ao defensor do réu que promova corretamente o ato.

 Decido:

 I – Não reconheço do pedido da informação encartado em fl. 295, 

encontrando-se ainda o feito à mercê da prestação jurídica do causídico.

II – Reitere-se a intimação para que, em 05 (cinco) dias, apresente a 

defesa a necessária resposta à acusação, ou promova a correta 

renúncia, sob pena de comunicação à OAB/MT.

III – Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676222 Nr: 8071-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSIA KELLY LEANDRO 

SOUZA SOARES - OAB:68.908/PR, TAMIRES TALITA LEANDRO 

SOARES - OAB:92.693/PR

 (...).3. Dispositivo.I – Afasto a preliminar arguida pela defesa (fls. 

154-173), pelos motivos acima mencionados.II – Confirmo o recebimento 

da denúncia e designo o dia 26 de setembro de 2018, às 15h:45min, para 

a realização de audiência de instrução e julgamento.III – 

Intimem-se/requisitem-se a ré e as testemunhas, devendo a nobre defesa 

fornecer o endereço completo de suas testemunhas no prazo de até 05 

(cinco) dias antes da assentada encimada, a fim de formalizar a intimação 

das mesmas, sob pena de prejuízo da prova.IV – Intimem-se o Ministério 

Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676222 Nr: 8071-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSIA KELLY LEANDRO 

SOUZA SOARES - OAB:68.908/PR, TAMIRES TALITA LEANDRO 

SOARES - OAB:92.693/PR

 I – Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

II – Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676222 Nr: 8071-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSIA KELLY LEANDRO 

SOUZA SOARES - OAB:68.908/PR, TAMIRES TALITA LEANDRO 

SOARES - OAB:92.693/PR

 1. Relatório. (..) 2. Fundamentação. 2.1 Do pedido de revogação da prisão 

preventiva. É possível a revogação da preventiva sempre que aparecer 

uma situação nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 

316 do CPP. (...) Por isso, incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do 

CPP), razão pela qual mantenho a prisão preventiva por seus próprios 

fundamentos, sem prejuízo de reanalisar a necessidade de manutenção 

ou substituição por outra medida cautelar por ocasião do recebimento da 

peça acusatória. Vejamos, o crimes pelo qual a autuada foi presa é dotado 

de alta gravidade, bem como, afetam a segurança pública, motivo este que 

reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem 

pública, manter a credibilidade da justiça e prevenir a reiteração criminosa. 

Ademais, conforme se abstrai das provas constantes nos autos, a ré 

dopou a vítima e tentou dopar a filha, cuja circunstância evidencia a 

periculosidade da agente. Deve ser considerado ainda que o modo 

operacional utilizado pela ré abalou a ordem pública com destaque apela 

frieza com a qual agiu para matar e ocultar o corpo do seu companheiro. 

Assim sendo, a prisão continua útil e necessária, no intuito de evitar que o 

mesmo incorra em nova prática delitiva, motivo pelo qual afasto os 

requerimentos da defesa. Quanto à alegação de fragilidade/inexistência 

das provas, não vislumbro qualquer elemento que possa confirmar a 

assertiva. Ao contrário. 3. Dispositivo. I – INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva do acusado, vez que não houve alteração fática ou 

jurídica que embase o pedido. II – Cumpra-se a decisão de fls. 69/69v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676222 Nr: 8071-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÉSIA KELLY LEANDRO 

SOUZA SOARES - OAB:68.908/PR, TAMIRES TALITA LEANDRO 

SOARES - OAB:92.693/PR

 Trata-se de denúncia oferecida contra a acusada Raimunda Ferreira 

Severiano narrando à prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, III e IV 

do Código Penal. Breve relato.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

autoria e materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos como os 

necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da prova 

basal, elemento da condenação.

Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há indícios de materialidade que se comprovam pelo 

boletim de ocorrência, fls. 10/12, termo de depoimentos prestados, fls. 

21/24, 28/30. Já os indícios de autoria se comprovam pelos depoimentos 

prestados e demais documentos acostados. Assim, presente as 

condições da ação e os pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

Diante do exposto,

Decido:

I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o ré para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, 

devendo o Sr. Meirinho questionar se o acusado possui ou não condições 

de constituir advogado.

III – Informada a impossibilidade de nomear advogado, desde já nomeio a 

Dr. Fábio Barbosa para promover a defesa dativa do acusado, devendo 

ser remetido os autos à Defensoria Pública.

IV – Dê-se ciência ao representante ministerial encaminhando-lhe cópia da 

decisão de fls. 55.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 635052 Nr: 6265-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SILVA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico 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, por determinação verbal, redesignando a audiência agendada para 

esta data , para o dia 12/11/2018 as 13h15min, face ao afastamento 

justificado da MM. Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 635196 Nr: 6420-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Certifico 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, por determinação verbal, redesignando a audiência agendada para 

esta data , para o dia 12/11/2018 as 14h45min, face ao afastamento 

justificado da MM. Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664894 Nr: 13222-64.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado Sidinei Moreira 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.

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.

Outrossim, anoto que o acusado não preenche os requisitos objetivos e 

subjetivos exigidos para concessão da suspensão condicional do 

processo, notadamente por possuir outra ação penal na comarca e já ter 

sido beneficiado com a suspensão condicional do processo anteriormente.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665709 Nr: 13947-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO SANTOS MORAES, RAFAEL 

RODRIGUES LADEIA, RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO DA SILVA, 

CLAUDINEI JONAS PEREIRA, ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, 

ADERITO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - OAB:16257, FABIO 

BATISTA RODRIGUES - OAB:18453/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES 

- OAB:13.249 MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13249, 

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Autos nº 13947-53.2017.811.0064 – Cód. 665709

Vistos.

Considerando a manifestação e informação do advogado às fls. 576/577, 

informando que em relação aos réus ADERITO BATISTA DA SILVA, 

ANTÔNIO CARLOS ROMEIRO LOPES, o causídico signatário possuía 

poderes para atuar somente até as alegações finais, momento em que os 

poderes foram automaticamente revogados conforme procurações de fls. 

482, 483 e 494; DETERMINO que os retromencionados réus sejam 

intimados para no prazo de 10 (dez) dias, constituírem novo advogado ou 

informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para apresentar suas 

razões recursais, já que estes expressaram o desejo de recorrer da r. 

sentença proferida nos autos e, neste caso, indicar as razões pelas quais 

não possui condições de contratar advogado, devendo o feito ser 

remetido à Defensoria Pública.

Tendo em vista que o réu RAFAEL BARBOSA DE SOUZA TARGINO SILVA 

expressamente declarou à fl. 578, que não possui mais interesse em 
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recorrer da sentença proferida nestes autos, bem como que os demais 

réus possuem advogados devidamente constituídos, aguarde-se a juntada 

das razões recursais dos acusados que expressaram o desejo de apelo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 609877 Nr: 116-74.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIDEMAR SILVA LANDFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSE BERTIN - 

OAB:11.986

 Vistos em correição.Trata-se de processo executivo de pena de 

Loidemar Silva Landfelt, o qual cumpria pena unificada de 21 (vinte e um) 

anos e 01 (um) mese de reclusão no regime semiaberto desde 23/04/2013 

(fl. 614).Aportou-se aos autos comunicação da prisão em flagrante do 

reeducando (fl. 797), sendo que, logo em seguida fora posto em liberdade 

naqueles autos (fl. 803).Realizada a audiência de justificação (fl. 810), o 

Magistrado competente à época decretou de pronto a regressão de regime 

sem ao menos colher as manifestações das partes.Insurgiu a defesa, 

apontando o caráter prematuro da decisão de regressão, bem como a 

desnecessidade da referida medida (fls. 814/820).O Parquet, por sua vez, 

se manifestou de forma favorável ao entendimento do douto juízo à época 

do aludido decisum (fls. 821/822)Vieram os autos conclusos. [...] 

EXPEÇA-SE o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO. O recuperando 

deverá ser cientificado das condições acima, bem como, que deverá 

cumprir, o que deverá ser certificado pelo oficial de justiça.Deverá o 

recuperando portar cópia desta decisão bem como documento de 

identidade para apresentar quando solicitado.Oficie-se a Unidade Gestora 

responsável pela monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando 

acerca desta decisão.Considerando-se as demais ações penais que 

tramitam em face do reeducando, este Estado-Juiz aguarda as suas 

respectivas resoluções para tomar quaisquer apontamentos, em respeito 

aos princípios da presunção de inocência e do juiz natural.Ciência ao 

Ministério Público.Intime-se o recuperando e a defesa.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 663087 Nr: 11561-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA OLIVEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de incidente relacionado aos autos cód. 667240, extinto em 

23/08/2018.

 Considerando que a extinção do feito principal implica na perda do objeto 

destes autos, este juízo determina o arquivamento do presente caderno 

processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 327210 Nr: 5221-71.2009.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON FERREIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075

 Vistos em correição.

Ante a absolvição em sede de recurso de apelação, referente a 

condenação constante na guia de fls. 370/371, DESENTRANHE-SE a 

referida guia executiva bem como as peças que a acompanham.

Após, ante a juntada de nova Guia executiva às fls. 460, elabore-se um 

novo cálculo de pena, com as devidas alterações.

Com o aporte do cálculo de pena, intime-se a defesa e dê ciência ao 

Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo 

impugnação, por celeridade encaminhe-se o atestado de pena a cumprir 

ao recuperando e à unidade prisional.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar acerca 

dos documentos acostados às fls. 501/503.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613491 Nr: 4037-41.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ABOU DEHM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu MARCELO ABOU DEHM, como incursos nas sanções do artigo 33, 

caput, da Lei 11.343/06. 3.1. Dosimetria da pena do delito de tráfico (...) As 

conseqüências das mais severas, pois além do tráfico ser um delito que 

afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações 

diretas no tráfico de armas e crime organizado, e que vem aumentando 

significativamente os crimes patrimoniais nesta comarca, pois vários 

usuários e dependentes estão a roubar (assaltos inclusive) e furtar para 

assim adquirir a droga. Registro que as questões de segurança e saúde 

públicas são de responsabilidade de todos os traficantes, logo não há 

como desassociar do réu sua parcela de culpa por estas mazelas, posto 

que seria muito ingênuo alegar que somente as drogas vendidas pelos 

outros é que causam vícios, crimes e mortes. O comportamento da vítima 

foi neutro, não merecendo, portanto, qualquer valoração negativa. A 

quantidade (total de 5,020g – cinco gramas e vinte miligramas) de modo a 

não merecer maior reprovabilidade, já natureza (COCAÍNA) autoriza o 

recrudescimento da sanção basilar. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias multas. 

Incide, na hipótese versanda, a agravante da reincidência, razão pela qual 

agravo a reprimenda em formação em 01 (um) ano de reclusão e 200 

(duzentos) dias-multa. Não existem atenuantes a serem consideradas. Na 

terceira etapa dosimétrica, não incide ao caso nenhuma causa de aumento 

ou de diminuição, de modo que fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 

04 (quatro) meses e 800 (oitocentos) dias-multa. 3.2. Da pena de multa. 

(...) 3.3. Do regime. Tendo em vista o disposto no § 3º do art. 33 do CP, 

bem como em face da reincidência do condenado, fixo o regime em 

inicialmente fechado. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672563 Nr: 4813-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODVAN FERNANDES MUNIZ, WEVERTON 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. (...) 2.1. Materialidade e autoria do 

delito de tráfico. (..) 3. Dispositivo. JULGO PARCIALENTE PROCEDENTE a 

denúncia para ABSOLVER o réu WEVERTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

qualificado nos autos, das imputações referentes ao art. 33, caput da Lei 

11.343/06, bem como procedo com DESCLASSIFICAÇÃO do delito com 

relação ao réu ODVAN FERNANDES MUNIZ, com respectiva extinção da 

punibilidade por cumprimento de pena análoga, pelo tempo de prisão 

ocorrido. Expeçam-se imediatamente os necessários ALVARÁS DE 

SOLTURA, se por outro motivo não estiverem presos. Proceda com a 

devolução dos objetos, celular e do valor apreendido, vez que não 

comprovada a origem ilícita. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 620510 Nr: 3655-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEINIFER RODRIGUES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação (...) 2.1. Materialidade (...) 3. 

Dispositivo JULGO IMPROCEDENTE a imputação inserida da inicial 

acusatória, de modo que ABSOLVO JHEINIFER RODRIGUES PESSOA, 

qualificado nos autos, e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP. 

Após a coisa julgada, arquive-se o feito mediante as formalidades legais. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672286 Nr: 4550-33.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALISSON CAIQUE DE SOUZA GAINO, PEDRO 

HENRIQUE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO 

- OAB:15.261 MT, Telma Aparecida Garcia Guimarães - OAB:3.402-B

 Intimação da Dra. Telma Aparecida Garcia Guimarães, para apresentar 

defesa previa do reu PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638565 Nr: 384-26.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO ALMEIDA PARANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 5636-B

 (...) .ISTO POSTO, CONDENO o acusado ALOÍSIO ALMEIDA PARANHA, a 

cumprir a pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias 

de detenção pelos crimes de ameaça e dano qualificado, em regime inicial 

aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada à regra 

do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções 

Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de 

pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que 

veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de 

sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas 

básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade 

pelas restritivas de (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662961 Nr: 11437-67.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIO VIEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT

 Código: 662961

Vistos etc.

 Visando o princípio da busca da verdade real e da ampla defesa, defiro a 

cota ministerial de fls. 190.

Com efeito, intime-se Ester Landvoigt da Silveira, para ser inquirida em 

24/10/2018, às 15h30min, como testemunha do Juízo.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658497 Nr: 7644-23.2017.811.0064

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:OAB/MT 

22.967-O, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação e C.N.G.C, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o Procurador do Autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a Contestação e documentos de fls.retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658497 Nr: 7644-23.2017.811.0064

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:OAB/MT 

22.967-O, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:

 Processo: 7644-23.2017.811.0064 – Código: 658497.

Vistos em correição.

Inicialmente, RECEBO o presente recurso de apelação de fls. 91/93, já que 

é tempestiva, conforme certidão de fl. 139.

 Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, certifique a Sr.ª gestora judiciária como prescrito no item 2.3.20, 

CNGC.

Em seguida, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao 

Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente 

recurso de apelação interposto.

 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 07 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 658497 Nr: 7644-23.2017.811.0064

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JÚNIOR - 

OAB:4735, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - OAB:OAB/MT 

22.967-O, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:

 Processo: nº 7644-23.2017.811.0064 – Código 658497.

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS proposta por MARCIANO 

CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO em desfavor de MARTA REGINA ALMEIDA 
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DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos autos.

Recebo a exordial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Assim, processem-se os autos em segredo de justiça (Artigo 189, II, do 

CPC), com as cautelas e anotações de praxe.

Assim, visando estimular a autocomposição em fase processual, 

encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja realizada audiência 

de conciliação.

Cite-se a requerida, devendo constar no mandado as advertências dos 

Artigos 335 e 344, do Código de Processo Civil, informando-lhe que 

poderá contestar a presente demanda, desde que o faça por intermédio 

de advogado (a), no prazo de 15 (quinze) dias que fluirá a partir da 

realização da referida solenidade nos termos do Artigo 335, I, CPC.

 Intime-se a parte requerente para comparecer na audiência de 

conciliação.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação 

(Artigo 178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 16 de maio de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL Nº 05/2018-DF

* O Edital n°05/2018-DF - referente ao gabarito da prova do IV Processo 

Seletivo para estágio curricular remunerado, aplicada no dia 26/08/2018, 

para estudantes do curso de nível superior em Direito - encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008026-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL SOARES DE SA (ADVOGADO(A))

VALDIR FIGUEIREDO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008026-15.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VALDIR 

FIGUEIREDO FERREIRA RÉU: A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA - EPP, SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

Vistos etc. Pretensão resolutória de contrato de compra e venda de imóvel 

urbano, c/c nulidade de cláusulas tidas como abusivas e restituição de 

quantia paga, reduzindo-se os encargos, com pedido de tutela provisória 

de urgência para declarar a rescisão antecipada do contrato, não seja 

feita nenhuma cobrança judicial ou extrajudicial respectiva, além da não 

incluir seu nome em cadastros restritivos de crédito, aviada por Valdir 

Figueiredo, em face de A M 3 Empreendimentos Imobiliários LTDA – EPP, e 

SPE - Atalaia Empreendimentos Imobiliários LTDA., todos qualificados. 

Narrado ter adquirido da segunda requerida, representada pela primeira, 

em 10/07/2015, por meio de contrato de compromisso de compra e venda, 

de um imóvel urbano, localizado no Loteamento Jardim Bouganville, Lote 

n.º 25, Quadra n.º 75, com área de 300m², no valor de R$ 98.307,62. Deu 

uma entrada de R$ 3.471,02, em espécie, e o restante seria liquidado em 

180 parcelas mensais de R$ 526,87 cada, anualmente atualizadas. 

Sustentado ter quitado 38 parcelas do acordado. Entretanto, por não ter 

mais condições de trabalhar, em decorrência de um acidente sofrido, 

deixou de honrar o compromisso. Por isso pretende a resolução do 

contrato em questão. Tentada a resilição na via administrativa, com 

notificação extrajudicial da requerida, não foi possível, eis que ela não lhe 

deu ouvidos. Por fim, pugnou pela procedência da ação, com a resolução 

do contrato de compromisso de compra e venda, a nulidade das cláusulas 

rescisórias abusivas, a consequente restituição dos valores pagos por 

ele, com deságio razoável de 10%, bem como a condenação da parte 

requerida nos ônus sucumbenciais. É o relatório. Decido a pretensão de 

tutela provisória de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito 

é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida, soam críveis as alegações da parte autora, com 

aparente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final da demanda, pelo 

menos em parte, tendo em vista a existência de cláusula resolutória, além 

de estar implícita no ordenamento jurídico, a chamada cláusula resolutória 

tácita (CC, art. 474). Demonstrado ter adquirido da segunda requerida, por 

meio do contrato de compra e venda, o imóvel localizado no Loteamento 

Jardim Bouganville, Lote n.º 25, Quadra n.º 75, com área de 300m², no 

valor de R$ 98.307,62, do qual pretende abrir mão, pelas razões alegadas. 

Se o negócio não é feito com cláusula de irretratabilidade, o que parece 

ser a hipótese, até pela existência de cláusula resolutória expressa, que 

nunca poderá ter mão única, então a dissolução contratual é 

aparentemente possível. Ninguém é obrigado a permanecer vinculado a 

uma relação jurídica negocial. Em regra tem a faculdade de “desmanchar” 

o negócio. Claro que, nessa hipótese, arcando com os ônus decorrentes, 

desde que condizentes com a Lei e razoáveis contratualmente. E nesse 

ponto reside a ventilada resistência, com a alegação de que tais ônus que 

lhe estão sendo impostos são abusivos, folgando-se inerte a parte 

acionada. Se são ou não, é questão de mérito. Importa que o autor já 

pagou a expressiva quantia de R$ 26.720,32, a prenunciar que 

possivelmente está garantido o ressarcimento dos encargos decorrentes 

da resolução unilateral, ainda que judicial, autorizando a suspensão da 

continuidade dos pagamentos e qualquer cobrança respectiva, inclusive a 

não sujeição de seu nome, por esta pendência, nos órgãos de proteção 

ao crédito, já efetivada notificação extrajudicial com a pretensão de 

extinguir a relação jurídica material. Como importantes cláusulas gerais, 

aplicáveis a todas as avenças, em princípio, estipulam os arts. 421 e 422 

do Código Civil que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato”; sendo que “os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Probidade e boa-fé 

objetiva estas que se estendem ao distrato, vez que este se faz pela 

mesma forma exigida para o contrato, a teor do art. 472 do Código Civil. 

Isso implica que, a priori, a renitência de um dos contratantes não pode ser 

desarrazoada nem desproporcional, inclusive quanto a eventual 

inadimplemento ou mesmo intuito meramente de distrato, conforme autoriza 

os arts. 474 e 475 do citado Digesto Substantivo Civil. Nesse passo, 
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previsto no parágrafo terceiro da cláusula décima quarta do contrato 

guerreado que a parte que der ensejo a rescisão contratual pagará multa 

convencional de 10% do valor do contrato atualizado, que a parte autora 

admite como razoável, discordando de outras, que considerou iníquas, a 

exemplo da cláusula décima quinta. Probabilidade do direito demonstrada. 

Pelo menos em relação aos pontos acima apontados para obter a tutela de 

urgência, que não tem razão de ser atinente à resolução contratual 

propriamente dita. Injustificável o seu reconhecimento de chofre, que 

aparentemente, ao menos nada restou demonstrado nesse sentido, não 

tem razão de ser nesta sede antecipatória da tutela de urgência. Por outro 

lado, o perigo de dano à parte autora é intuitivo. Cobradas as parcelas 

depois da notificação extrajudicial feita pela parte autora à parte requerida, 

da pretendida resolução do contrato, o não pagamento indicará 

perspectiva de mora, carreando mais encargos para quem quer 

simplesmente distratar. E nessas circunstâncias ainda não é descartado o 

risco de exigência contratual por outros meios que a prevenção da 

suspensão do pagamento inibirá, tipo protesto de eventual título garantidor 

ou mesmo a inclusão do nome da parte autora em cadastros restritivos de 

crédito, conforme expressamente receou. Não se descura que 

estranhamente, notificadas, as acionadas não se posicionaram, de modo a 

informar inclusive o interesse processual. Talvez pudesse ser evitado o 

processo se não se revelassem tão indiferentes à manifestação expressa 

do contratante consumidor. Portanto, presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da pretendida tutela provisória de 

urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. Deve ser concedida, 

conforme acima delimitado. Noutra senda, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, cabível 

deferir o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e 

informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, 

não se descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo 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, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, hei por bem deferir, em 

parte, o pedido de tutela provisória de urgência, de modo a determinar a 

suspensão das cobranças das parcelas contratuais vertidas no 

instrumento em discussão e vencidas depois da notificação extrajudicial 

feita à parte requerida em 10/08/2018, além de vedar à parte requerida 

incluir o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, em 

razão do não pagamento delas ou excluí-lo, se já o inseriram. Desse modo, 

seguindo-se o rito processual, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este 

subscritor. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça à parte autora, devendo ser anotado para os fins 

devidos. Inverto o ônus da prova em favor da parte autora, consumidora. 

Logo, incumbe a parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito daquela. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 25 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008182-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROMEU TREVISOL (REQUERIDO)

SALETE JOSELI TREVISOL (REQUERIDO)

ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI (REQUERIDO)

 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008313-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATIAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO 

NOROESTE DO PARANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON FERNANDO GONCALVES LOPES (REQUERIDO)

 

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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007988-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))
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PAULA RENATA REIS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Desconhecido (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007988-03.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PAULA 

RENATA REIS SILVA RÉU: DESCONHECIDO Vistos etc. Pretende a autora 

a consignação em pagamento do valor de R$ 2.069,42, que estaria 

devendo a pessoa desconhecida, pela devolução da cártula de cheque 

n.º 000008, sacada da Cooperativa de Crédito – Sicredi, agência n.º 8016, 

conta-corrente n.º 72283-9. Não conseguiu liquidá-la com o credor, pois a 

empresa onde a deu em pagamento encerrou suas atividades e não 

deixou paradeiro. Tentadas informações sobre a parte credora na 

instituição bancária onde ela foi depositada, não foi possível, em virtude do 

sigilo bancário. É o resumo do necessário. Fundamento e decido. Dentre 

pressupostos processuais e condições da ação exigíveis para acesso ao 

judiciário mister que a parte demonstre o interesse processual. No caso 

dos autos a autora pretende consignar judicialmente valor tido como 

inadimplido, relativo a cheque sumido, devolvido sem provisão de fundos 

cujo detentor é desconhecido. Consoante alegado na exordial, a parte 

autora não estaria conseguindo encontrar a parte credora do cheque n.º 

000008, sacado da Cooperativa de Crédito – Sicredi, agência n.º 8016, 

conta-corrente n.º 72283-9, cuja dificuldade é agravada, em razão da 

resistência da instituição bancária onde ela foi depositada, agência n.º 

4270, vide carimbo de devolução lançado no verso da cópia do cheque de 

p. 01, Id. 14705372, em fornecê-la. Não custa destacar que os litigantes 

em geral devem proceder com lealdade e boa-fé processual e expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo arts. 

77, inciso I e 18, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que 

pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras 

hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo 

para conseguir objetivo ilegal. Força do art. 80, incisos II e III, do mesmo 

diploma instrumental. De fato, nos casos previstos em Lei, o devedor ou 

terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da 

quantia ou da coisa devida. Firme no art. 539 do CPC. E dentre os casos 

previstos em Lei, preconiza o art. 335, inciso III, do Código Civil, que a 

consignação tem lugar, “se o credor for incapaz de receber, for 

desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de 

acesso perigoso ou difícil”(sublinhado). Nas circunstâncias, tudo indica 

que a parte credora da quantia que a parte autora pretende consignar é 

desconhecida. Buscadas informações na instituição bancária sobre o 

titular da conta bancária, in casu, Banco Bradesco, onde o cheque foi 

depositado e devolvido por insuficiência de fundos, não foram fornecidas 

em razão do sigilo do cliente. Sendo assim, inferido ser a parte autora 

legítima, o título e o valor devido, mister o deferimento da consignação 

pretendida. Desse modo, atendidos os requisitos legais, realizado o 

depósito pela parte autora (art. 542, inciso I, do CPC), restarão afastados 

os efeitos e riscos da mora a partir da data do depósito, até a decisão final 

da lide. Atinente ao pedido para obrigar o Banco Bradesco S/A., agência 

local n.º 4270, a informar a titularidade da conta bancária e endereço de 

seu titular, na qual o cheque emitido pela autora foi depositado, é 

providência necessária, de modo que se possa encontrar o verdadeiro 

credor, em linha de princípio beneficiário do valor do título, que dificilmente 

ficará injuriado com a medida. De acordo com os arts. 547 e 548, inciso I, 

do CPC, devem ser esgotadas as alternativas de localizar legítimos 

titulares do crédito a ser consignado. Caso contrário, o depósito 

converter-se-á em arrecadação de coisas vagas, a beneficiar afinal o 

Poder Público. Compete às partes e ao juízo exercitar o princípio da 

cooperação, garantido o impulso oficial, visando sempre a efetividade da 

prestação jurisdicional em razoável tempo. Razão pela qual é aplicável ao 

caso o disposto no art. 319, inciso II, e § 1.º, do CPC, justamente nesta 

parte de promover diligências necessárias à obtenção de informações 

sobre nomes, prenomes, estado civil, profissão, número de CPF ou CNPJ, 

endereços físico e eletrônico de quaisquer das partes. Desse modo, a 

diligência se revela ponderável, na medida em que o cheque está nominal 

a alguém de difícil identificação, pela pouca legibilidade do nome lá incerto, 

algo como “SS ou 55, Paitec ou Poitec N.”, certamente não identificada pela 

parte consignante. Por fim, indemonstrada a inclusão do CPF da autora no 

CCF por obra do cheque devolvido sem provisão de fundos. Normalmente 

tal providência sintomática do banco sacado, por imposição do Bacen via 

Resolução, ocorre quando o título cambiariforme é depositado e devolvido 

pela segunda vez. O que não aparenta ter ocorrido, pelo menos segundo 

a tese. Aliás, observado o cheque no Id. 14705372, onde consta em seu 

verso apenas uma devolução pelo motivo 11 (cheque sem provisão de 

fundos), e não também pelo motivo 12, que significa “conta encerrada” em 

virtude da devolução pela segunda vez do título de crédito. Assim, inviável 

garantir tutela de urgência para uma providência que a parte não 

demonstrou minimamente ter se concretizado: inserção de seu nome/CPF 

no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF. Isto posto, hei 

por bem deferir, em parte, o pedido, de modo a autorizar a parte autora a 

efetuar, em até 05 dias (CPC, art. 542, inciso I), o depósito judicial do valor 

da dívida atualizado, qual seja, R$ 2.069,42, com efeito de pagamento, 

mediante a prova do depósito. Oficie-se ao Banco Bradesco, agência local 

n.º 4270, para em 05 dias informar a titularidade da conta bancária, assim 

como o endereço de seu titular, na qual o cheque emitido pela autora foi 

depositado e devolvido sem provisão de fundos. Indicados os dados, 

determino que a parte autora conserte o polo passivo da lide, seguindo-se 

a citação da parte requerida para levantar o depósito ou oferecer 

contestação (art. 542, inciso II, CPC), esta no prazo de 15 dias, se lhe 

aprouver, sob pena de se verificar a revelia, cujos efeitos tornarão 

verdadeiros os fatos articulados pela autora, na forma dos arts. 334 e 344 

do citado digesto adjetivo. Sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de 

Justiça postulada, posto que nada leva a crer na inveracidade da 

declaração de hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido. Nada 

impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, 

mormente a parte adversa, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente em impugnação específica 

(LAJ, art. 4.°, § 2.°). Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 25 de agosto de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008095-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008095-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALE DO 

RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos etc. 

Esclareça a parte autora em 15 dias, consertando a inicial, se realmente 

pretende a mera abstenção de incluir seu nome nos cadastros 

negativadores ou se na verdade, ao que tudo indica, almeja a exclusão, já 

que evidenciada a inclusão e não singela ameaça de efetivá-la. Da mesma 

forma, ao postular a malsinada “abstenção” a autora mencionou que, 

certamente a exclusão, se desse “...nos cadastros restritivos ao 

crédito...”, muito embora tenha acionado apenas o SPC, e não o SERASA 

também. Aliás, nesse ponto, a causa de pedir também se limita a 

mencionar só o SPC. Esse esclarecimento delimitará a atuação 

jurisdicional. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 25 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008263-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORING & CIA LTDA - EPP (RÉU)

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008263-49.2018.8.11.0015. Vistos etc. O preparo da 

causa é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica 

processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá 

instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 323 de 429



custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

determino à parte autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar 

o recolhimento das custas e despesas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição do presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 25 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008208-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CARVALHO PEREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008208-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: RODRIGO CARVALHO 

PEREIRA Vistos etc. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 2.276,69, 

correspondente às parcelas vencidas, mas pretende perceber os valores 

das parcelas vencidas e vincedas que totalizam R$ 24.694,74. Logo, 

deverá ser apresentado o valor da causa adequado ao proveito 

econômico pretendido. De todo modo, ausente o preaparo integral da 

causa, que é pressuposto de constituição e validade da relação jurídica 

processual, sem o que esta não se consubstancia, cuja a prova deverá 

instruir a inicial. Dicção dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste 

pressuposto é causa de extinção do processo, a teor do art. 485, inciso 

IV, do CPC, sendo que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290, 

equivalendo ao indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, 

inciso IV, e 485, inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, 

DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias: a) devendo a 

requerente corrigir o valor da causa, apresentando o valor corresponte ao 

proveito que se pretende; b) proceder o recolhimento das custas e taxa 

judiciárias com base no valor corrigido da causa. Observância dos arts. 

290, 291, 292, 319, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento no 

distribuidor do presente feito. Intime-se. Cumpra-se Sinop – MT, 25 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006175-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP (EMBARGANTE)

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006175-38.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: 

FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Embargos à execução aviados por Franciso Ruiz Brites - EPP 

em face de Banco do Brasil S/A., ambas qualificadas, com pedido de tutela 

provisória de urgência para excluir seu nome dos cadastros restritivos de 

crédito, SPC, SERASA e CADIN, e a concessão de efeito suspensivo à 

execução (processo n.º 1013207-31.2017.8.11.0015). Sustentado a 

conexão também com a revisional de contrato aviada por si contra a 

embargada, pela qual é discutida a mesma cédula de crédito bancário em 

questão. Relatado a ilegalidade da cobrança de capitalização mensal de 

juros, cumulação de correção monetária com a comissão de permanência, 

juros moratórios e remuneratórios acima do limite legal, multa exorbitante e 

taxas de contratação. Por fim, pugnou pela procedência dos embargos, 

com a condenação da parte embargada nos ônus sucumbenciais. É o 

relatório. Decido. Admitidos por enquanto os embargos à execução para 

discussão, nos seus regulares efeitos, posto que não se apresentam 

intempestivos e nem entrevisto de chofre, sem o crivo do contraditório, 

intuito manifestamente protelatório, sem motivos aparentes. Forte nas 

disposições do art. 918 do Código de Processo Civil, para indeferi-los de 

plano, ainda que numa análise perfunctória. Preconizado pelo art. 919 do 

CPC que os embargos à execução somente terão efeito suspensivo em 

casos excepcionais, quando presentes os requisitos estabelecidos em 

seu § 1.º. In verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo. § 1.º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir 

efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (...)”. Em que pese 

tenha a parte embargante indicado bens para garantir a execução, não 

agregou as matrículas respectivas, a comprovar seu domínio sobre eles, 

tampouco avaliação de mercado de cada um deles, não restando assim 

preenchidos os requisitos autorizados para o deferimento do efeito 

suspensivo da ação de execução. Não só por esta circunstância, mas 

também por não vislumbrar com a mínima segurança devida a razoável 

probabilidade de êxito da pretensão, embora não se descura perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo na gama de circunstâncias 

onerosas que a execução tende a ostentar, ainda mais quando incluído 

nome da parte executada em cadastros restritivos de crédito. Denotado, 

ainda, da ação executiva n.º 1013207-31.2017.8.11.0015 que o juízo não 

se encontra seguro, bem como lá foram oferecidos os mesmos bens, até 

nos mesmos moldes destes embargos, com as falhas acima assinaladas, 

sem manifestação de aceite deles pela parte exequente. Destarte, não 

vislumbrados também os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o 

deferimento do efeito suspensivo pretendido. A propósito, seguem arestos 

ora compilados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1.º, CPC/15. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de embargos à execução 

fiscal, é imprescindível, para a atribuição do efeito suspensivo, o 

preenchimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação 

pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Hipótese em 

que não restaram preenchidos os requisitos para o desiderato almejado, 

considerando não ter se vislumbrado a segurança do juízo. Precedentes 

jurisprudenciais. Inteligência do REsp 1272827/PE, submetido à sistemática 

dos recursos repetitivos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 

UNÂNIME”. (TJ-RS - AI: 70077033777 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 04/07/2018, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/07/2018); “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS - AUSÊNCIA DE GARANTIA 

DO JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - 

REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. Nos 

termos do art. 919, § 1º, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Observada a 

ausência de garantia do juízo, inviável a atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor”. (TJ-MG - AI: 10024170040653001 MG, 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/09/0017, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017). 

Logo, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos, nos termos do art. 919, caput, do CPC, uma vez que não é o 

caso de se aplicar o disposto em seu § 1.º, ante a ausência dos requisitos 

previstos no art. 300 do CPC e de garantia, na execução, por penhora, 

depósito ou caução suficientes e idôneos. Por outro lado, quanto ao 

pedido de tutela de urgência para a exclusão do nome do embargante e de 

seus avalistas dos cadastros restritivos de crédito, é sabido que a 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

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

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, 

caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 
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cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida com a inicial, não soam críveis as alegações da 

parte embargante, sem consistente probabilidade de sagrar-se vencedora 

ao final da demanda, tendo em vista que não restaram demonstrados 

serem os juros remuneratórios superiores à taxa média de juros de 

mercado indicados pelo Bacen, tampouco a alegada negativação nos 

órgãos restritivos ao crédito, SPC, SERASA e CADIN. O adiantamento de 

tutela, como a de urgência, exige razoável acertamento do direito 

deduzido, cujos elementos materiais de convicção devem vir com a inicial, 

de plano, em harmonia com o direito aplicável ao caso, sob risco de não 

angariar a pretensão liminar ansiada. Ademais, a parte autora não nega a 

existência da dívida. Entretanto, insurgiu-se por meio dos presentes 

embargos quanto ao valor cobrado pela parte embargada, em razão da 

inadimplência evidente. Portanto, a parte embargante reclama a respeito de 

excesso na execução, e não de qualquer irregularidade do título ou 

existência da dívida, apresentando resumido cálculo. Se se encontra 

inadimplente, conforme admitido na exordial, e se realmente seu nome e de 

seus avalistas estiverem inseridos nos cadastros restritivos de crédito, o 

que não se tem certeza, já que não comprovado, ao que tudo indica a 

negativação pode ser regular, desautorizando sua exclusão apenas por 

conta da alegação de excesso ainda de inviável aferição nesta senda 

incipiente. Logo, pouco demonstrado acerca da probabilidade de sucesso 

do direito invocado, ausentes os requisitos autorizadores para o 

deferimento da pretendida tutela provisória de urgência, preconizados pelo 

art. 300, caput, do CPC. Não há como ser concedida. Noutra banda, 

quanto à alegada conexão dos presentes embargos e da revisional, deve 

ser reconhecida, pois todas se estribam sob a mesma cédula de crédito 

bancário, nos termos do art. 55, § 2.º, inciso II, e § 3.º do CPC. Isto posto, 

hei por bem: a) indeferir o pedido de tutela provisória de urgência para 

exclusão do nome da parte embargante e de seus avalistas dos cadastros 

restritivos de crédito; b) não atribuir efeito suspensivo à execução, 

processo n.º 1013207-31.2017.8.11.0015; c) ouça-se a parte embargada 

em 15 (quinze) dias, na forma do art. 920, inciso I, do CPC; d) determinar 

sejam associados no PJe, “apensados”, os presentes embargos com a 

ação revisional n.º 1012931-97.2017.8.11.0015. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 25 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000465-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO JOSE ROSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000465-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: RONALDO JOSE ROSA Vistos etc. Defiro o petitório de Id nº 

14786297. Desse modo, determino que seja realizada restrição de 

circulação do veículo objeto da demanda, via RENAJUD. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 16 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1004528-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN JORGE INABA (REQUERENTE)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CESAR VALENDOLF (REQUERIDO)

CRISTIANE LUMI INABA (REQUERIDO)

COLONIZADORA SINOP S A (REQUERIDO)

J.I. MOREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

SIZUKO HIRAI INABA (REQUERIDO)

FABIOLA SUEMI INABA VALENDOLF (REQUERIDO)

DANIELE LIKA INABA (REQUERIDO)

JORGE TOSHIO INABA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004528-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JONATAN 

JORGE INABA REQUERIDO: J.I. MOREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - ME, 

COLONIZADORA SINOP S A, JORGE TOSHIO INABA, SIZUKO HIRAI 

INABA, CRISTIANE LUMI INABA, DANIELE LIKA INABA, FABIOLA SUEMI 

INABA VALENDOLF, SILVIO CESAR VALENDOLF Vistos etc. Produção 

antecipada de provas aviada por Jonatan Jorge Inaba em desfavor de J. I. 

Moreira de Souza § Cia Ltda. – ME, ambos qualificados. Sustentado que a 

empresa requerida exerce suas atividades empresariais no mesmo 

endereço objeto da ação anulatória de n.° 1011560-98.2017.8.11.0015 que 

tramita na 3.ª Vara Cível desta Comarca. Assinalado que por meio de 

acordo verbal realizado entre as partes ficou consignado que os aluguéis 

provenientes do imóvel acima mencionado seriam rateados entre eles, 

posto a relação familiar em comum existente, pois são irmãos e herdeiros 

do de cujus Jorge Toshio Inaba. O que não ocorreu. Relatado que as 

partes têm interesse na composição do litígio, necessitando, para tanto, 

que o representante da empresa requerida traga aos autos os contratos 

de locação que possui, quer com Sr. Jorge T. Inaba, quer com suas 

herdeiras, oportunidade em que viabilizarão a auto composição ou outro 

meio adequado de solução de conflito com o requerente. Requereu o 

deferimento da gratuidade judiciária. É o relato. Julgo. De início, impende 

esclarecer que a finalidade primordial da produção antecipada de provas é 

de assegurar, para o futuro, uma prova de todo imprescindível que, se 

buscada na época adequada, seria impossível ou desvinculada daquela 

realidade fática sobre a qual o interessado busca o direito. Tal medida 

encontra-se disciplinada pelo art. 381 e seguintes do CPC. Para a sua 

admissibilidade é essencial que esteja presente alguma das hipóteses 

elencadas no referido artigo, 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”. A respeito da previsibilidade da medida em questão, 

a doutrina orienta: “A ação cautelar antecipada de provas, a exemplo de 

todas as demais cautelares nominadas, não está prevista no Novo Código 

de Processo Civil. Entretanto, a produção antecipada de provas está 

garantida pelos arts. 381 a 383 do Novo CPC, sendo possível a qualquer 

interessado o ingresso de uma ação com o objetivo exclusivo de produção 

de qualquer meio de prova”. (Manual de Direito Processual Civil, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, Ed. Podium, 8ª edição, pág. 678). Com efeito, o 

vigente CPC aboliu o procedimento cautelar autônomo para a exibição de 

documento ou de coisa. Entretanto ainda assim se revela possível a 

postulação da medida em caráter preparatório, observando o rito da 

produção antecipada de prova, previsto nos arts. 381 a 383, em conjunto, 

no que couber, com as disposições dos arts. 301 e 396/404, todos do 

CPC. Ainda que da produção antecipada tenha sido retirado o caráter 

cautelar expresso, admitindo outras hipóteses de cabimento da ação de 

forma autônoma, o pedido em tela não se enquadrou em nenhuma das 

circunstâncias elencadas. Destaco que a parte requerente pretende 

cópias de contrato de locação de imóvel, também objeto de ação anulatória 

em trâmite na 3.ª Vara Cível desta urbe, assim como explanado pelo 

próprio autor “...somente se resolverá com o julgamento da ação 

anulatória..” , com o discurso de que pretende realizar um acordo com as 

partes. Não obstante, pelo que foi verificado, o objeto da controvérsia já 

se encontra litigioso, tendo em vista o ajuizamento de ação de anulação de 

escritura pública em curso na 3.ª Vara Cível desta urbe, cuja causa de 

pedir se confunde com aquela da eventual ação cominatória/indenizatório 

ou acordo que o requerente pretende ingressar. Haja vista que o imóvel 

alugado é o mesmo que o autor está pugnando a anulação de escritura 
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pública e que já vem sendo discutida todas as particularidades da referida 

pendenga no processo mencionado. Até mesmo o autor sinalizou que a 

referida situação, tocante aos aluguéis, só se findaria com o julgamento 

daquela ação. Ademais, a ação autônoma de produção antecipada de 

prova é utilizável apenas quando não houver processo em curso, no qual 

se vá usar a prova. Se o processo já estiver em curso, e houver a 

necessidade da antecipação de uma prova, sua produção antes da fase 

instrutória, deverá ser requerida no próprio processo, oportunidade que o 

juízo, valendo-se das disposições retrotraídas, poderá aplicar o art. 139, 

inciso VI, do CPC, ipsis verbis: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...). VI - dilatar os 

prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, 

adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela do direito”; . Conferido, desta forma, ao juízo o poder 

de alterar a ordem de produção dos meios da prova. Apesar de esta ação 

ser denominada de produção antecipada de provas, na realidade se trata 

de verdadeira ação de exibição de documentos, pois é isso exatamente o 

que se busca, e não a produção adiantada de prova alguma. Para a 

produção antecipada de prova não estão presentes seus requisitos, como 

já dito, pois não há qualquer motivo que sequer indique haver 

impossibilidade ou dificuldade da obtenção dos documentos no curso da 

ação principal já proposta (art. 381, inciso I, do CPC). No mais, ainda que 

não constitua a demanda principal indicada na petição inicial, o suposto 

acordo e a prova documental solicitada poderá ser naturalmente 

perseguida naquele feito. Nesse sentido os arrestos compilados, com 

destaques: “Produção antecipada de provas. Indeferimento da petição 

inicial. Ausência de interesse processual. Pretensão que tem por objeto 

exclusivamente a exibição de documento. Código de Processo Civil de 

2015 que não prevê procedimento autônomo para essa finalidade. 

Exibição que deve requerida em incidente do processo. Inadequação da 

via eleita. Ausência, ademais, de prévio requerimento administrativo válido. 

Solicitação da entrega do documento a terceiro. Extinção mantida. Recurso 

desprovido. (TJSP; Apelação 1038186-22.2017.8.26.0506; Rel. Milton 

Carvalho; 36ª Câmara de Direito Privado; j. 27/02/2018); “Apelação – Ação 

de obrigação de fazer com pedido de baixas em cadastros internos e 

restritivos de crédito – Serviços de Telefonia – Sentença de Extinção - 

P–tição Inicial Indeferida – Artigos 330,incisos III, e 485, inciso I, ambos do 

NCPC – Recurso – Ação que, na realidade, tratasse de cautelar de 

exibição de documento – Ausência de previsão legal com a vigência do 

novo CPC – Via inadequada – Sentença de extinção mantida – Recurso 

Desprovido”. (TJSP; Apelação n.° 1039159-68.2016.8.226.0002; Rel. 

Carlos Abrão; 14ª, Câmara de Direito Privado; j. 07/11/2016); “Ação de 

obrigação de fazer. Sentença que indeferiu a inicial e julgou o extinto o 

processo. Pretensão da apelante de reforma da r. sentença. 

Inadmissibilidade. Em que pese autora ter denominado de ação de 

obrigação de fazer, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de 

ação cautelar de exibição de documento. A ação proposta é inadequada, 

inexistindo, portanto, os pressupostos processuais para o seu 

prosseguimento válido, previstos no art. 485, IV, do NCPC. Sentença de 

extinção mantida, mas por outro fundamento. Recurso Desprovido”. (TJSP, 

Apelação n.° 1032750-76.2016.8.26.0002; Rel. Israel Góes dos Anjos; 37ª 

Câmara de Direito Privado; j. 20/09/2016); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA EM DEMANDA ANULATÓRIA DE TÍTULO DE 

CRÉDITO OU EM AÇÃO INDENIZATÓRIA A SER AJUIZADA. 

DESNECESSIDADE DA DEMANDA CAUTELAR. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70071224182, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 19/10/2016). Apenas 

para frisar, a síntese explanada pelo requerente, está eivada de falhas, 

posto que se os requeridos realmente tivessem interesse na composição 

teriam entregado os contratos aqui solicitados a ele, de bom alvitre. E a 

posteriori, se houvesse necessidade, requereriam apenas a homologação 

do acordo suscitado ou algo similar, havendo mais de uma maneira de 

resolver o impasse. Assim, se mostra viável e sem prejuízo à parte a 

produção de prova documental nos autos da ação anulatória antes 

referida, a qual, não se descarta, até mesmo poderia servir como prova 

emprestada em outro processo, se vier a ser o caso. Portanto, à luz das 

exposições, ponderável concluir pela desnecessidade do prosseguimento 

da presente ação cautelar de produção antecipada de provas, na 

verdade, de exibição de documentos, podendo ser realizada a prova 

documental perseguida na própria ação anulatória em curso na 3.ª Vara 

desta Comarca, se lhe aprouver, carecendo de ação o autor, nestes 

autos, pela falta de interesse processual. Por outro lado, à míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, assim declarada, atendido o disposto pela Lei Estadual de 

custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 

98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem 

óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, cabível o seu 

deferimento. Isto posto, por ausência de interesse processual, a teor do 

art. 485, inciso VI, segunda parte, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito. Condeno a parte autora a 

pagar as custas e as despesas judiciais. No entanto, suspensa sua 

exigibilidade por 05 anos, quando prescreverá, se até lá não restar 

demonstrada a insubsistência da hipossuficiência financeira ora 

reconhecida, que lhe defiro. Sem honorários advocatícios da contraparte, 

por não ter havido contenciosidade. Interposto recurso de apelação, 

independentemente de descabida 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, arquivando-se 

estes, se nada for requerido em 15 dias. P. I. C. Sinop – MT, 25 de agosto 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007654-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO BEHLING (RÉU)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007654-66.2018.8.11.0015. AUTOR(A): C.VALE - 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RÉU: OTAVIO BEHLING, LAVOURA 

COMERCIAL AGRICOLA LTDA Vistos etc. Ação de consignação em 

pagamento, com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para 

sustação de apontamento de protesto, aforada por C-Vale – Cooperativa 

Agroindustrial, em face de Otávio Behling e Lavoura Comercial Agrícola 

Ltda., todos qualificados. Alegou ter firmado contrato de compra e venda 

de produtos agrícolas nº 1143785, em 15/02/2018, com Otávio Behling, 

cujo instrumento previa a entrega da quantidade de 1.003.788 kg de soja 

comercial até 20/02/2018, dentro dos padrões estabelecidos no referido 

contrato, e previsão de pagamento para 04/05/2018. Aduziu que o preço 

contratado foi efetivado através da solicitação de fixação de produtos 

agrícolas nº 60.390, no dia 16/02/2018, resultando em um crédito bruto de 

R$ 953.598,60. Posteriormente, realizados os descontos legais e 

estatutários, restou o crédito líquido, na quantia de R$ 903.409,19. Afirmou 

que após a transação comercial foi surpreendida por um mandado de 

busca e apreensão, expedido na ação de execução para entrega de 

coisa, que tramita por esta Vara sob o nº 1013367-56.2017.8.11.0015, 

tendo como parte exequente Lavoura Comercial Agrícola Ltda. Postulou o 

depósito judicial do valor de R$ 919.886,84, em razão de não saber quem 

é o detentor do direito creditício. Em tempo, pleiteou em sede de aditamento 

da inicial tutela de urgência em caráter antecedente o cancelamento ou a 

sustação do protesto realizado pela parte requerida Otávio Behling contra 

si, ante o evidente dano que acarreta uma restrição de crédito, a 

impossibilitar-lhe contratações com fornecedores, financiamentos 

bancários, dentre outras atividades que exigem o nome sem restrições. É 

o resumo do necessário. Decido. Da consignação em pagamento Dentre 

pressupostos processuais e condições da ação exigíveis para acesso ao 

judiciário, mister que a parte demonstre o interesse processual. No caso 

em pauta a parte autora pretende consignar judicialmente valor por ela 
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reputado inadimplido, que calculou, em razão de não saber a quem deve 

ser efetuado o pagamento do crédito alusivo à comercialização dos grãos 

de soja, apesar da relação comercial com o primeiro consignado, pois 

existente ordem judicial de busca e apreensão posterior ao negócio 

jurídico pactuado, que recai sobre o objeto do contrato. Não custa 

destacar que os litigantes em geral devem proceder com lealdade, 

probidade e boa-fé processual e expor os fatos em juízo conforme a 

verdade. Linha de atuação traçada pelos art. 77, inciso I, do CPC. 

Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). 

É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade 

dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força do art. 

80, incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. De fato, nos casos 

previstos em Lei, o devedor ou terceiro poderá requerer, com efeito de 

pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Firme no art. 

539 do CPC. E dentre os casos previstos em Lei, preconiza o art. 335, 

inciso IV, do Código Civil, que a consignação tem lugar, “se ocorrer dúvida 

sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento”. Ora, 

como se vê o inciso IV do art. 335 do Código Civil autoriza a consignação 

em pagamento nos casos que existirem dúvidas a quem dever ser 

realizado pagamento, sendo certo que, pelos relatos da inicial, a 

consignante não sabe a quem deve proceder ao pagamento. A parte 

autora pretende afastar os efeitos da mora, com pedido de depósito do 

valor atualizado do débito que reconhece e admite. Portanto, exsurge 

razoável que possa se valer da consignatória. De outro lado, o contorno 

postulado, não sugere prejuízo desmedido aos requeridos, uma vez 

poderá ser contestado caso o valor seja insuficiente. Pelo contrário, 

apenas resguardará uma posição ativa da parte autora que tende a 

também garantir os interesses da parte requerida. Desse modo, há de 

serem reconhecidos os requisitos legais para o deferimento da 

consignação do valor ora apresentado, podendo ser contestado em 

momento oportuno pela parte requerida. Assim sendo, atendidos os 

requisitos legais, realizado o depósito pelo autor (art. 542, inciso I, do 

CPC), restarão afastados os efeitos e riscos da mora a partir dessa data 

do depósito, até a decisão final da lide ou ulterior deliberação judicial. Da 

tutela de urgência em caráter antecedente para sustação do protesto De 

antemão convém assentar que a essas alturas não há que se falar em 

sustação do apontamento do protesto. Se no próprio apontamento 

consignava 20/08/2018 para pagamento da dívida, o aditamento somente 

adveio em 21/08/2018, significando que o protesto já se efetivara. Então, a 

sustação pretendida é do protesto e não do seu mero apontamento. Além 

do mais, a alternatividade do pedido de cancelamento do protesto, em 

sede de tutela de urgência, não é de bom alvitre. Cancelar o protesto é 

providência que tem caráter de definitividade, não sendo próprio das 

medidas provisórias e reversíveis por natureza. Desse modo, afastada 

desde logo o pedido alternativo de cancelamento imediato do protesto, 

seguindo-se a análise de sua sustação, temporária e modificável a 

qualquer momento, conforme as circunstâncias de justiça que aflorarem. 

A antecipação dos efeitos da tutela de mérito é cabível desde que haja 

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

o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, 

caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, importa por ora a 

presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Por 

enquanto, os documentos carreados aos autos permitem o 

reconhecimento da plausibilidade da alegação do autor, o que soa 

ponderável, evidenciada pelo mandado de busca e apreensão, expedido 

nos autos da ação de execução para entrega de coisa documentada, 

movida pela requerida Lavoura Comercial Agrícola Ltda.; pelo litígio dos 

embargos de terceiro travado entre os consignados, por conta da busca e 

apreensão no processo referido de execução para entrega de coisa 

incerta, movida pela consignada Lavoura Comercial Agrícola Ltda. em face 

do arrendante de terras agricultáveis de Otávio Behling, senhor 

Wanderglayson Luiz Franca de Carvalho. Como principal fator, pano de 

fundo da consignatória, alardeada a existência de contrato de compra e 

venda de produtos agrícolas, celebrado entre a parte consignante e o 

consignado Otávio Behling. De igual forma, o valor a consignar demonstra 

a intenção de pagar aquilo que deve, ainda que haja expressiva diferença 

entre a pretensão consignatória e o valor protestado, que por enquanto 

não se sabe como restou composto, que só eventual resposta poderá 

contribuir a respeito. Logo, fenecem razões para a manutenção do 

protesto referente ao débito, oriundo da própria consignação, com todos 

os seus efeitos deletérios sobre o nome protestado o que deve ser 

sustado, na medida em que evidenciado o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento, a teor do art. 

300, § 3º, do CPC. Portanto, ante a descortinada probabilidade do direito, 

evidenciado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, inda 

mais pela pretendida e autorizada consignação do valor de que resultaria 

o negócio, acaso não entregada a soja, inviabilizada no momento pela 

comprovada ordem judicial na ação executiva mencionada, que de fato se 

deu, a tutela de urgência de natureza antecipada deve ser acolhida. Isto 

posto, hei por bem DEFERIR: a) a consignação postulada, de modo a 

autorizar a parte autora a depositar, na conta de Depósitos Judiciais do E. 

TJMT, o valor reputado como da dívida atualizada, pela conversão 

anunciada, que ainda poderá ser melhor analisada, de R$ 919.886,84, em 

05 dias – art. 542, inciso I, do CPC – sobrevindo o seu comprovante de 

recolhimento no mesmo prazo; b) a notificação da 2ª Serventia 

Extrajudicial desta Comarca para sustar, em 24:00 horas, o protesto 

relativo ao apontamento nº 2-15/08/2018, no valor de R$ 1.367.033,06, 

tendo como devedora protestada C. Vale Agroindustrial e credor 

protestante Otávio Behling, referente ao título Contrato de Compra e Venda 

– CVV, nº 114378. c) a citação da parte requerida para levantar o 

depósito ou oferecer contestação (art. 542, inciso II, CPC), esta no prazo 

de 15 dias, se lhe aprouver, sob pena de verificar a revelia, cujos efeitos 

tornarão verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, na forma dos 

art. 344 do citado Digesto Adjetivo. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 25 

de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito. Jq

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006893-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

LAURI LUIZ OBADOWSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006893-35.2018.8.11.0015. AUTOR(A): LAURI LUIZ 

OBADOWSKI RÉU: AYMORE Vistos etc. Pretensão revisional de contrato 

de mútuo (cédula de crédito bancário), c/c consignação em pagamento 

como tutela provisória de urgência, advogada que seja de evidência, para 

aquisição de veículo automotor garantido por alienação fiduciária, aviada 

por Lauri Luiz Obadowski em face de Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A., ambos qualificados. Alegado, em síntese, excessos e 

abusos, conforme planilha comparativa que apresentou, a requerer a 

consignação da mensalidade que entendeu devida no importe mensal de 

R$ 653,21 e não os R$ 729,73 que já vem pagando há 16 meses de, um 

total de 48 parcelas, obtendo tutela de evidência com direito demonstrado 

na petição inicial, comprovado documentalmente, havendo súmula 
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vinculante ou julgamento repetitivo acerca do tema. É a síntese. Decido o 

pleito antecipatório de tutela. Ocorrendo cumulação de pedidos, baldado o 

pomposo e prolixo nome dado à causa, sendo viável, como se mostra 

neste caso, tramita o feito pelo rito ordinário, a ser imprimido, nos termos 

do art. 327, §§ 1.° e 2.°, do CPC, sendo que assim já foi distribuído e será 

processado. De acordo com o art. 539 do CPC, podem ser consignadas 

quantias ou coisas devidas. Busca a parte autora consignar quantia que 

entende devida, de acordo com os valores obtidos quando calculados os 

juros conforme sua tese subsidiária, decerto já não acreditando na tese 

principal de prevalência dos juros simples, a ser analisada oportunamente, 

a teor do demonstrativo de cálculo comparativo acompanhando a inicial, 

entrevisto do resumo contido no Id. 14131182, p. 01. O depósito suso 

mencionado, na forma pugnada, traduz nítido caráter consignatório e como 

tal deveria ter sido articulado, nada impedindo, contudo, que assim se 

procedesse cumulativamente, a teor do art. 327, § 2.º, do Código de Ritos. 

Noutra senda, quanto a tutela de evidência pretendida pelo autor 

fundamentada no art. 311, inciso II, do CPC, é incabível no caso em tela. In 

verbis: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: (...) II - as alegações de fato puderem 

ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (...)”. Sendo 

assim, para o deferimento da tutela de evidência pretendida é necessário 

que os fatos narrados na inicial pudessem ser comprovados apenas 

documentalmente, com tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em súmula vinculante. No entanto, ao contrário do sustentado, não 

vislumbrados tais pressupostos in casu, pois ainda não demonstrados 

suficientemente os fatos pela documentação que instruiu a inicial. E muito 

menos suportada em súmula vinculante, nem mesmo em súmula comum, 

ou firmada em julgamento de casos repetitivos. A súmula citada, n.º 539 

do STJ, tem o seguinte teor: “Súmula nº 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 nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada”. Como insta, inviável, ainda mais 

nesta fase incipiente do feito, concluir entendimento como pacífico e 

indiscutível de que sejam incabíveis juros compostos em contratos 

celebrados com instituições integrantes do sistema financeiro nacional a 

partir de 31/03/2000. A súmula, que não é vinculante, nem tão recente 

assim, mas que poderia nortear a pretensão, reluz entendimento contrário, 

autorizando, sim, a capitalização mensal de juros, tendo o contrato 

discutido sido firmado bem posterior, 23/12/2016, ao limite retroativo nela 

previsto (31/03/2000). Já o REsp n.º 1.388.972/SC, empregado como 

paradigma, em que teria havido julgamento a firmar tese em casos 

repetitivos, na mesma toada da aludida súmula n.º 539 do STJ, não 

desautorizou a exponenciação de juros em período inferior ao anual. Pelo 

contrário, o julgamento, como não poderia deixar de ser, alicerçado na 

mencionada súmula, em linha de princípio, firmou o mesmo entendimento 

em linhas gerais. Ainda nesse tópico, por último, eventuais discrepâncias, 

significativas ou não, tangente à taxa de juros contratada, 

comparativamente a uma indicada taxa média de mercado historicamente 

levantada pelo Bacen, soçobra discussão nesta senda ainda tão 

embrionária da causa. Certamente, sob o crivo do contraditório, garantida 

a ampla defesa, serão dirimidas oportunamente. Daí porque, 

aparentemente, na conjuntura delineada, dificilmente poderá aflorar 

solução com base nos preceitos da tutela de evidência, que não é 

descartada de forma absoluta nesse momento, malgrado o procedimento 

atinente estabelecido. Assim, convém aplicar ao caso o princípio da 

fungibilidade quanto à tutela pretendida, levando-se em consideração a 

efetividade da prestação jurisdicional e os princípios da economia 

processual e razoável duração do processo, pois aparentemente não se 

trata de tutela de evidência, mas provisória de urgência, cuja pretensão 

será analisada sob essa ótica. Nesse passo, a antecipação dos efeitos da 

tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade a 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Nesse 

passo, de acordo com a documentação coligida com a inicial, não soam 

críveis as alegações da parte autora, sem evidente probabilidade de 

sagrar-se vencedora ao final da demanda. O que deve ser melhor 

analisado depois de formada a angularidade processual, tendo em vista 

que não se descarta tenha sido pactuada a capitalização mensal de juros. 

Inclusive com a parte autora a calcular prestação que entende devida com 

estribo nesta condicionante, porém calculando os juros em taxa diversa da 

contratada, como se a tese tivesse trilhado a senda de súmula vinculante 

ou firmada em julgamento de casos repetitivos. Conforme já assinalado 

acima, pelo menos por enquanto, não passa de uma tese a ser ou não 

confirmada depois de ouvida a parte contrária, encerrada a instrução 

probatória, necessariamente na síntese que advirá. Apesar da boa 

perspectiva de irreversibilidade do provimento, faltam elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito, já anunciada acima, e ressaltem o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a seguir 

desenvolvido. Obviamente que pagar prestação mensal que reputa 

indevida é algo assaz incomodante. Ainda mais nesses tempos magros de 

economia combalida, ganhos minguados e dificuldades financeiras 

acossando a maioria dos cidadãos de bem. Pagar menos é sempre bom. 

Porém não deve ser esquecido que o contrato discutido é recente, firmado 

nos estertores de 2016, com a parte autora, segundo alegou, adimplindo-o 

razoavelmente. Contratação quando a crise econômica grassava. Sabia 

da conjuntura e das condições a que se sujeitou. Mesmo na incidência das 

normas consumeristas em vislumbrado contrato adesivo, não exsurgem 

motivos endógenos ou exógenos capazes de soerguer o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, nada demonstrado, 

ausente os requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida 

tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Não há como ser concedida. Noutra senda, à míngua de elementos 

cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a 

dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência judiciária 

reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, cabível 

deferir o pedido de gratuidade da justiça. Nada impede, contudo, pelo 

contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente. 

Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e 

informar vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, 

não se descarta, pode ter ditado as regras avençadas em aparente 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, 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, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 
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caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Isto posto, indefiro o 

pedido de antecipação de tutela de urgência, relegada a manuseada e não 

constatada tutela de evidência. Desse modo, seguindo-se o rito 

processual, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 01 de outubro 

de 2018, às 13:00 horas, a ser conduzida por conciliador designado via do 

CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não havendo o acordo, 

o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender contar-se-á da data 

da referida audiência de conciliação, cientificada desde logo de que a 

ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos poderão 

implicar em veracidade dos fatos articulados na exordial. Dicção dos arts. 

334, 335/342 e 344. Se alegadas matérias mencionadas nos arts. 350/351 

do CPC ou agregados documentos com a defesa, diga a contraparte em 

réplica no prazo de 15 dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se 

há outras provas a produzir, especificando-as, justificadamente. Não 

havendo contestação, conclusos. Defiro o pedido de gratuidade da justiça 

à parte autora, devendo ser anotado para os fins devidos. Inverto o ônus 

da prova em favor da parte autora, consumidora. Logo, incumbe à parte 

requerida demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito daquela. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 27 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012767-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (AUTOR(A))

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (RÉU)

MARIANA MARCOLIN (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002328-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINEZ LOPES (REQUERENTE)

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 36636 Nr: 7533-80.2003.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A. sucessora 

de SINOP AGROQUIMICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MONTEIRO FERREIRA - 

OAB:34.402/DR, RUDY MAIA FERRAZ - OAB:OAB/ DF 22940, TARSO 

GONÇALVES VIEIRA - OAB:25.584/ DF

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para que manifestesm, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da proposta de honorários apresentada pela Perita nomeada 

pelo Juízo, às fls. 6468/6472, no valor de R$ 219.800,00 (duzentos e 

dezenove mil e oitocentos reais).

INTIMAÇÃO DA PARTES de que foi designado pela perita, o dia 03 de 

setembro de 2018, às 13:00 horas, para a instalação da perícia contábil, 

cuja solenidade se dará na Secretaria da Primeira Vara Civel, na Comarca 

de Sinop/MT, e que o desenvolvimento dos trabalhos se dará no endereço 

sito à Rua das Caviúnas, nº 1039C, em Sinop/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 233140 Nr: 7528-38.2015.811.0015

 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: TACIANE APARECIDA DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, FORD 

TROPICAL - CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO ORTEGA 

FERREIRA - OAB:18935/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341MT, PEDRO 

HENRIQUE CARNEIRO - OAB:19366, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/O

 Assim, determino seja corrigido no distribuidor e na capa dos autos, 

grafando corretamente o nome da segunda requerida: Motomagazine 

Automotores Ltda.As partes devem decidir se pretendem produzir provas 

ou não, no prazo de 05 dias, a ser contado, se preferirem, depois da 

suspensão também em quinquídio, acima determinada, justificadamente, 

sob pena de preclusão.Todavia, explicite a autora, no mesmo prazo e 

nuança de sua contagem acima, se o vício redibitório discutido restou 

superado, pois realmente seria hipótese de não mais depender de provas, 

a considerar que ela aparentemente está na posse e uso do automotor 

tido por defeituoso. Ou se realmente almeja sua substituição, acaso 

persistente o motivo da disputa judicial.Defiro a juntada dos 

instrumentos/substabelecimentos de p. 241/245. Anote-se para fins das 

intimações de praxe.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 208226 Nr: 9613-31.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DANTAS DIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE REQUERENTE para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito, em razão do 

DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO, salientando que deorrido o prazo, 

será deolvido ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120175 Nr: 12620-07.2009.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE BRITO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 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 requerente.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.Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 8404 Nr: 666-81.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIPADEL MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

Pleito de p. 289 pretendendo levantamento de valores, conforme petição 

de p. 289.

Salvo lapso deste juízo, por mais que perscrutado, não identificado 

qualquer bloqueio, penhora ou constrição de algum valor nestes autos, a 

tornar prejudicada, pois maninha, a referida petição, que, por conseguinte, 

indefiro.

 A última busca on-line de ativos financeiros realizada via BACENJUD, já 

intentada inúmeras vezes anteriormente, restou novamente infrutífera 

totalmente (p. 284/287).

No mais, prossiga a parte exequente com o feito em 05 dias, requerendo o 

que for de direito, sob pena de arquivamento dos autos, com perspectiva 

de sujeitar-se à prescrição intercorrente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 167626 Nr: 2505-19.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR CLAUDIO GRANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS ALEXANDRE STASIAK 

NERIS - OAB:16.935 M/T, LUIS CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido para homologação de acordo em cumprimento de 

sentença, conforme petição conjunta de p. 165/166.

Entretanto, verificado que o requerido, apesar de ter manifestado mais de 

uma vez nos autos, inclusive requerendo juntada de substabelecimento (p. 

76 e 105/106), realmente juntando referida peça da última vez, inexistente 

nos autos a regular outorga de mandato, que em regra deveria ter vindo 

com a contestação.

Portanto, intime-se a parte requerida para proceder a regularização de sua 

representação processual, juntando instrumento de mandato em 15 dias, 

sob pena de não homologação do pretendido acordo. E, pior, resultar em 

nulidade pela ausência de pressuposto processual de existência e 

validade da relação jurídica instrumental, com prejuízos às partes e 

obrigando ainda a comunicar o fato à OAB/MT para as medidas 

disciplinares cabíveis.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225092 Nr: 2793-59.2015.811.0015

 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: IVO PARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVES MODAS CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LOPES LOURENÇO - 

OAB:14729/MT, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento às 

disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do CPC.Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas 

processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a 

inexistência de litigiosidade.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.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 203382 Nr: 5677-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERLANIO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionado o litígio de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão interlocutória, 

suspendendo o processo até a integral liquidação da avença, a qual está 

prevista para 20/10/2026, termo final do último vencimento.Decorrido o 

prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, pronuncie-se a parte 

exequente em 05 dias, desde logo cientificada de que sua inércia será 

interpretada como quitação total da quantia acordada e consequentemente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.Juntado o 

substabelecimento de p. 81, determino seja cadastrado e anotado, para 

fins das intimações de estilo.Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205951 Nr: 7711-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAC COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA LAURA P. RODRIGUES - EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada foi citada 

pessoalmente, por meio de oficial de justiça, conforme se infere da 

certidão de fl. 42.

1.2. Outrossim, às fls. 54/54-verso, o juízo, à época, reconheceu o ato 

citatório como juridicamente válido, dando prosseguimento à execução ao 

iniciar a fase expropriatória de bens.

1.3. Ante o exposto, chamo o feito à ordem e, por conseguinte, declaro 

nulo todos os atos processuais praticados a partir do ato de fl. 86.

2. Tendo em vista as diligências negativas realizadas às fls. 56/57, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187539 Nr: 8788-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAL-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MISCHI 

CASTIGLIONI - OAB:SP/274.854, NATALY HEITOR MARTINI - 

OAB:15.501-MT, TATIANE APARECIDA DE SOUZA SILVA - 

OAB:18266/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 344 e, por conseguinte, com fulcro no art. 921, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, havendo manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo do item “1”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos, com baixa no relatório 

estatístico, até nova manifestação dos interessados, caso em que 

comecará a fluir o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§, do 

CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161392 Nr: 8962-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:11167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 7472 Nr: 723-36.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYPOLDO SCHMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 236.

2. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do município de 

Sorriso/MT para que proceda o cancelamento da penhora nas matrículas 

n. 9110 e 8360, referentes aos presentes autos, conforme determinado às 

fls. 179 e 180.

3. Com a juntada da resposta do ofício, decorrido o prazo de 15 (quinze) 

dias, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238559 Nr: 11142-51.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVES GILMAR PETRAZZINI, ROOSEVELT 

ALBERTO PETRAZZINI

 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: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido à fl. 70, 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, oportunidade em que 

deverá juntar cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249361 Nr: 17901-31.2015.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVES GILMAR PETRAZZINI, ROOSEVELT ALBERTO 

PETRAZZINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a conciliadora/mediadora responsável pela condução da 

sessão de conciliação realizada à fl. 75 para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, informe nos autos conta bancária para depósito dos seus 

honorários.

1.2. Com a juntada das informações, expeça-se o atinente alvará para 

levantamento dos valores em favor da conciliadora.

2. Em seguida, voltem-me os autos conclusos para prolação de sentença.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275696 Nr: 13523-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR LUIZ DAGHETTI, ANTÔNIO CONTINI, 

ELLEN SCHNEIDER CONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 331 de 429



PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Expeça-se o competente mandado de penhora, a ser cumprido pelo o(a) 

Sr.(a). Oficial(a) de Justiça, devendo este proceder à penhora e a 

avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil).

2. Se o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

o(a) mesmo(a) arrestar da parte executada tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 

830, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil.

3. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte executada da 

penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, ou intime-se por 

meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(a) 

advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha advogado(a) 

constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, 

“caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil).

3.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e 

sendo a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) 

cônjuge da parte executada, nos termos do art. 842 do Código de 

Processo Civil.

4. Com a juntada do mandado, intime-se a parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 296259 Nr: 6114-34.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR LUIZ DAGHETTI, ANTÔNIO CONTINI, ELLEN 

SCHNEIDER CONTINI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE 

PAULA - OAB:9456

 Vistos em correição permanente.1. Considerando a petição de fls. 

187/193, formulada pela parte requerente, consigno que, em que pese à 

argumentação dos embargantes, (...) 1.3. Por tal razão, deixo de apreciar 

a petição de fls. 187/193, pois não cabe a este magistrado a reanálise de 

questões cuja controvérsia já foi deliberada em decisão.1.4. Convém 

ressaltar que a irresignação contra decisão proferida por juiz de primeiro 

grau comporta recurso próprio, sob a égide do princípio do duplo grau de 

jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 

1988.2. Quanto ao pedido alternativo (fl. 192), indefiro o recolhimento das 

custas judiciais ao final do processo, uma vez que tal requerimento não é 

amparado pela legislação atual, pois a CNGC/TJMT determina, em seu art. 

456, que a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais, 

sejam recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, exceto nos 

casos de comprovada hipossuficiência financeira (TJMT - AgR 

35225/2014, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 

30.04.2014, p. 06.05.2014).3. Quanto ao segundo pedido alternativo (fl. 

193), o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, autoriza a concessão do 

direito ao parcelamento das custas processuais, sendo requisito para 

tanto, conforme disposto no "caput" do aludido artigo, que o beneficiário 

demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas e fazer jus à 

gratuidade da justiça.3.1. Assim, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, comprovar 

o preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento.4. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171646 Nr: 6932-59.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORGES E SANTANA LTDA, ALACIDE 

MILHOMEM BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Proceda a Sra. Gestora a vinculação dos valores indicados à fl. 60 e, 

na sequência, expeça-se alvará para levantamento dos valores em favor 

da parte exequente, a serem depositados na conta bancária indicada às 

fls. 78/78-verso, conforme determinado na decisão de fl. 68.

2. Previamente a análise das petições de fls. 80/81 e 84/88, com fulcro no 

art. 9º, "caput" e art. 10, ambos do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca da petição 

de fls. 93/94, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131815 Nr: 11031-43.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ROGÉRIO MARÇAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 491), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 71407 Nr: 144-39.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELI VIDROS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

GREEN AUTOMÓVEIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138436, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, MAIZA 

EMANUELY DALAZEM PEREIRA - OAB:MT 15.342

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a decisão que determinou a entrega e transferência 

do veículo em litígio foi proferida nos autos sob n. 3428-16.2010.811.0015 

(Código do Apolo 124215), onde está sendo processado o cumprimento 

da sentença proferida neste feito, determino que seja transladada cópia 

das petições de fls. 1170/1171, 1173/1174 e 1175/1177, 1179, 1181 e 

1183/1184 para os autos sob n. 3428-16.2010.811.0015 (Código do Apolo 

124215), a fim de possibilitar a análise dos pedidos formulados.

2. Cumprida a determinação acima, arquivem-se os autos, nos moldes da 

decisão de fls. 1168.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267874 Nr: 8274-66.2016.811.0015

 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: CLEITIANE DOS SANTOS SANTANA, CLEITON DOS 

SANTOS, DAVI DOS SANTOS SANTANA, DÉBORA DOS SANTOS 
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SANTANA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, bem como 

pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte ré, por meio de seus procuradores, para que se 

manifestem nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito.

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277808 Nr: 14693-05.2016.811.0015

 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: IARA FERNANDA KOCHENBORGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos em correição permanente.

 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos acerca do laudo pericial, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos 

para prolação de sentença.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191152 Nr: 12777-38.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

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

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Vistos em correição permanente.

 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e, em 

seguida, intime-se a parte ré, por meio de seus procuradores, para que se 

manifestem nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito.

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 317054 Nr: 981-74.2018.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROQUE POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS 

AGRÍCOLAS - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALY HEITOR MARTINI - 

OAB:15.501-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Sabaimi Centenaro - 

OAB:74533/PR, JOAO LUIZ CENTENARO - OAB:8141-B/MT

 1.4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo aos embargos, posto que não preenchidos os requisitos do 

art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.2. Certifique a Gestora Judicial 

a não concessão do efeito suspensivo nos autos da execução, 

transladando-se fotocópia da presente decisão.3. Intime-se a parte 

embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar os embargos, 

nos termos do art. 920, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão.4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276850 Nr: 14164-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOCELLIN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS 

AGRÍCOLAS - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROQUE POZZOBON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO LUIZ CENTENARO - 

OAB:8141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALY HEITOR MARTINI - 

OAB:15.501-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo acima, 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.: 3055 Nr: 543-54.1995.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTEIO COMÉRCIO REPRES. E SERV. LTDA., 

CELSO LUIZ PERECIN, VALTER VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Retifique-se a D.R.A., uma vez que se trata de execução de título 

extrajudicial.

 2. Defiro o pedido de desarquivamento dos presentes autos, formulado à 

fl. 130.

3. Intime-se para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

4. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205034 Nr: 7017-74.2014.811.0015

 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: VALDEMAR BELLINCANTA, SIDNEI ARI BELLINCANTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA SATOMI OKUNO DE 

AGUIAR - OAB:3499/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5308-A

 Vistos em correição permanente.

1. Não conheço dos embargos de declaração interpostos às fls. 688/701, 

uma vez que são intempestivos, conforme certificado à fl. 702.

2. Com fulcro no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição 

de fls. 685/687, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159184 Nr: 6470-39.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGY CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 104), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181829 Nr: 2752-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

159/163, em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte 

Especial, do Código de Processo Civil.

2. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na 

pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em 

conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.

3. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

4. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

5. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 253980 Nr: 175-10.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGOWEBER LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. R. ARAÚJO & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de eventuais 

custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre 

o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

2. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 194096 Nr: 15866-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA MORENO DO NASCIMENTO, MARIZA RONDON 

ALVIZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RINALDO SÉRGIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do 

executado, vez que se trata de medida excepcional e, por ora, ainda 

restam outros meios para satisfazer o débito exequendo, bem como ante a 

ausência de previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. 

POSTULAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS NA FORMA DO ART. 139, IV, 

DO CPC. DESCABIMENTO, NO PRESENTE CASO. Cabe ao magistrado se 

valer de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Inteligência 

do art. 139, IV, do CPC. No entanto, a medida postulada pela agravante, 

qual seja, suspensão da CNH do agravado, do passaporte e dos cartões 

de crédito do executado ultrapassam as esferas da proporcionalidade e 

da razoabilidade, porquanto não foram esgotados os demais meios 

executórios para a satisfação do crédito alimentar. Agravo de instrumento 

desprovido. (Agravo de Instrumento Nº 70075236075, Sétima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 

28/02/2018).

2. Tendo em vista que não foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud em anexo, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232601 Nr: 7206-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE CARVALHO BERNARDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de suas advogadas, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da certidão de fl. 68 e/ou 

formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

arquivamento.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181272 Nr: 2177-55.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOP AGRICOLA LTDA, VANDERLEI WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 233/235 e, por conseguinte, determino a 

expedição do competente mandado de penhora, avaliação e remoção do 

veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex, placa EBX-4641 no novo endereço 

fornecido.

2. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte executada da 

penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, ou intime-se por 

meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça Eletrônico o(a) 

advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha advogado(a) 

constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, 

“caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil).

3. Em seguida, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83540 Nr: 978-08.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINESI SARAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, ÉRIKA BULHÕES CAVALLI - OAB:9574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro os pedidos de fls. 310/311.

2. Destarte, remetam-se os autos ao Contador Judicial para elaboração do 

cálculo atualizado do débito exequendo até a data de 20.06.2016.

3. Na sequência, determino a expedição da competente certidão de 

crédito, nos moldes do art. 583, da CNGC/TJMT, aplicado por analogia, e 

art. 9º, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

4. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 75775 Nr: 4172-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR LUIZ BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICCO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

ALDO JOSÉ ZAVODINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de expedição de ofício às Imobiliárias, Cartório de 

Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas deste município, solicitando a 

existência de registro de bens em nome dos executados, uma vez que se 

justifica a intervenção judicial somente naqueles casos em houver 

negativa da empresa ou órgão solicitado em fornecer as informações (art. 

17, Lei n. 6.015/73), devidamente comprovado nos autos.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 8852 Nr: 2640-85.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMUALDO JOSÉ COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 274/276 e, por conseguinte, com fulcro no art. 

921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, havendo manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo do item “1”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos, com baixa no relatório 

estatístico, até nova manifestação dos interessados, caso em que 

comecará a fluir o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§, do 

CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180981 Nr: 1851-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIARA MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. T. DOS SANTOS & CIA LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Previamente a análise da petição de fls. 80/81, considerando o disposto 

no art. 851, inciso III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste se possui interesse na alienação dos bens 

penhorados à fl. 74, sob pena de preclusão e, sendo o caso, 

desconstituição da penhora.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 7469 Nr: 451-08.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMHDAL, HOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NELSON 
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NASCIMENTO - OAB:RS-17.503

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido de fls. 263/264 e, por conseguinte, com fulcro no art. 

921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, havendo manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo do item “1”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos, com baixa no relatório 

estatístico, até nova manifestação dos interessados, caso em que 

comecará a fluir o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§, do 

CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 153558 Nr: 1607-40.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUIOSHI KAWASAKI 

- OAB:OAB/MT17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193821 Nr: 15594-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219035 Nr: 17685-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VIEIRA DA SILVA

 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. Defiro o pedido formulado à fl. 68 e, por conseguinte, com fulcro no art. 

774, inciso V, do Código de Processo Civil, determino a intimação pessoal 

do executado para, em 05 (cinco) dias, indicar quais são e onde se 

encontram os bens passíveis de penhora, sob pena de multa de até 20% 

(vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo.

2. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente, por meio 

de suas advogadas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184410 Nr: 5484-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO BIOCLINICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AFONSO PONCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDO SERGIO DA SILVEIRA - 

OAB:12565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Vistos em correição permanente.

1. O Sistema Renajud não tem como finalidade a realização de penhora e 

sim, como estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) permite o envio 

de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de 

licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de 

penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional 

(BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM”.

2. Outrossim, nos termos do artigo 839 do Código de Processo Civil, 

“considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos 

bens (...)”, razão pela qual mostra-se impossível a efetivação da penhora 

sem a prévia localização do bem, ônus do qual compete a parte 

exequente.

3. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a localização 

do veículo elencado à fl. 163, bem como informe se pretende a penhora 

dos valores localizados junto ao Bacenjud (fls. 162/162-verso) sob pena 

de baixa da restrição e da indisponibilidade e/ou formule os requerimentos 

que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114313 Nr: 7014-95.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJALMA JOSE MINIGUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MOREIRA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 90 e, por conseguinte, determino a expedição de 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

pagamento do débito atualizado, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

em conformidade com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125129 Nr: 4342-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO L. BERNARDI - 

OAB:7008-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:MT/11276

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise da petição de fl. 134/134-verso, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe nos autos a localização da soja que pretende 

penhorar, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 39646 Nr: 3114-80.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VALÉRIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGUES RIBEIRO, ANGELA 

ALENCAR BENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 Vistos em correição permanente.

1. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de eventuais 

custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre 

o débito, no endereço indicado às fls. 268/269, em conformidade com o 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. Quanto a petição de fl. 272, tratando-se de ônus que compete ao 

patrono das partes, concomitantemente, intime-se o advogado da parte 

executada, via DJ-e, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

notificação de seus clientes quanto à renúncia do mandato, nos termos do 

art. 112, “caput”, do Código de Processo Civil, sob pena de 

responsabilização administrativa.

3. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 222581 Nr: 1203-47.2015.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ DOS SANTOS CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANY SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:16.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no 

artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado às fls. 225/227.

2. Ainda, considerando o pedido expresso das partes (fl. 227), homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência dos 

recursos interpostos às fls. 208/211 e 212/222.

3. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

4. Eventuais custas remanescentes e honorários advocatícios, nos termos 

do acordo (fls. 225/227).

5. P.R.I.C. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174076 Nr: 9414-77.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETINO DIAS RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA VANESSA GIROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:14898/MT, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 2.2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.3. Eventuais custas 

remanescentes, pela parte executada. Sem honorários advocatícios, uma 

vez que já incluso no montante depositado.4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, com a vinculação dos valores, expeça alvará(s) para 

liberação, na forma requerida à fl. 298.5. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171114 Nr: 6288-19.2012.811.0015

 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: MARIA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA MAIS ELETRO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, EVERTON COVRE - OAB:15.255-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Retifique-se o registro e a autuação 

para que passe a constar Cumprimento da Sentença que Reconheça a 

Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa, em conformidade com 

o Capítulo III, do Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de 

Processo Civil.2. Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de 

Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, caso tenha 

procurador constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, 

caso seja representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha 

procurador constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) 

por edital na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de 

conhecimento – para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código 

de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito 

discriminado e atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de 

Processo Civil, acrescido de eventuais custas processuais, bem como de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não 

expedição de mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a juntada aos autos do 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do 

débito (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161328 Nr: 8877-18.2011.811.0015

 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): E. F. INFORMÁTICA LTDA ME, MICHELE DE 

MARQUE ZANETTE, ACELITO ZANETTE, SILVANO ZANETTE, DARCI DE 

ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PAULI 

GONÇALVES - OAB:14286/MT

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 151/153, em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. 

Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa 
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de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181184 Nr: 2076-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 104, em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. 

Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa 

de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172836 Nr: 7844-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO SERGIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL S/A, AUTOMOTO 

AUTOMÓVIES E MOTOS DO AMAPÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, BRUNO ROBALINHO ESTEVAM MORETTI - OAB:13.539 

MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO NOVAES 

CAVALCANTI - OAB:90.604/SP, QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT, RICARDO GONÇALVES SANTOS - 

OAB:421-A OAB/AP

 2.2. Ante o exposto, considerando a quitação integral da obrigação, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.3. Eventuais custas 

remanescentes, pela parte executada. Sem honorários advocatícios, uma 

vez que já incluso no montante depositado.4. P.R.I.C. Certificado o trânsito 

em julgado, com a vinculação dos valores, expeça alvará(s) para 

liberação, na forma requerida à fl. 518.5. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122152 Nr: 1312-37.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 208 e, por conseguinte, determino a expedição da 

competente certidão de crédito, nos moldes do art. 583, da CNGC/TJMT, 

aplicado por analogia, e art. 9º, inciso III, da Lei n. 11.101/2005.

2. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 235730 Nr: 9245-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CASAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES LOPES COTRIM - 

OAB:OAB/MT13.103

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 104, em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. 

Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa 

de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156957 Nr: 4047-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOGROSSO COMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CÉSAR PEREIRA 

MARTINS JÚNIOR - OAB:MT-14.256-A, EDILSE DE LURDES 

WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB:11875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 145), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154038 Nr: 2016-16.2011.811.0015

 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: RELETRON NORTE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de fls. 272/275. 

Retifique-se o registro e a autuação para que passe a constar 

Cumprimento da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de 

Pagar Quantia Certa, em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do 

Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. Intime(m)-se 

o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos 

autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 93056 Nr: 96-12.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de cumprimento de 

sentença formulado às fls. 126/130, em conformidade com o Capítulo III, do 

Título II, do Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. 

Intime(m)-se o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa 

de seu advogado constituído nos autos, caso tenha procurador 

constituído nos autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 120383 Nr: 12632-21.2009.811.0015

 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: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADINILSON ROGERIO LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de fls. 120/122. 

Retifique-se o registro e a autuação para que passe a constar 

Cumprimento da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de 

Pagar Quantia Certa, em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do 

Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. Intime(m)-se 

o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos 

autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.3. 

Se o(a,s) executado(a,s) não efetuar o pagamento do débito no prazo de 

15 (quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de mandado de 

penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil.4. Após a juntada aos autos do demonstrativo de débito 

discriminado e atualizado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 313216 Nr: 16526-24.2017.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PEREIRA FLORES, QUELI PEREIRA 

FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 
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BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Recebo o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica e, por conseguinte, com fulcro no art. 134, § 3º, do Código de 

Processo Civil, determino a SUSPENSÃO dos autos em apenso, até o 

julgamento final desta ação.

1.1. Translade-se fotocópia da presente decisão aos autos em apenso.

2. Cite(m)-se o(s) sócio(s) da pessoa jurídica G P Flores & Cia Ltda-ME, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se e requerer as provas que 

entender cabíveis, em conformidade com o art. 135, do Código de 

Processo Civil.

3. Na sequência, intime-se a parte requerente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as 

provas que pretende produzir, sob pena de preclusão.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189788 Nr: 11212-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G P FLORES & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114682 Nr: 7184-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17054, 

LAÉRCIO FAEDA - OAB:MT/3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Vistos em correição permanente.

1. Com fulcro no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da petição de 

fls. 137/163, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186357 Nr: 7539-38.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção ao pedido formulado às fls. 125/130, determino o 

desentranhamento da petição, mediante substituição por fotocópia, e sua 

distribuição em apartado, uma vez que o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica deve ser anotado no Distribuidor, conforme disposto 

no art. 134, § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Assim, proceda a Sra. Gestora de acordo com o artigo 1.228 da 

CNGC/MT.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77449 Nr: 5819-80.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIÇARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA., ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO, LOURDES GUERRA 

SCHENATTO, CLEVERSON SCHENATTO, VANDERSON JOSÉ SCHENATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPE GEBAUER DE 

NEGREIRO - OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - OAB:11276/MT, 

SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 (...)1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

ACORDO formulado pelas partes às fls. 459/461v, bem como o respectivo 

aditamento de fls. 490/491.2. Por conseguinte, nos termos do artigo 922 do 

Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o cumprimento integral da 

obrigação (30.01.2019).3. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste-se nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará extinção do 

processo pelo pagamento (NCPC, art. 924, II).4. Indefiro o pedido de fls. 

464/465, uma vez que os honorários fixados no início da execução são 

provisórios e, havendo composição acerca da dívida principal, com 

disposição acerca dos honorários advocatícios, não mais prevalecem os 

fixados no despacho inicial, cabendo ao interessado, caso queira, 

ingressar com ação autônoma visando o recebimento da verba que 

entende devida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...). (STJ – REsp 1414394/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).7. 

Ciência a subscritora do pedido de fls. 464/467 acerca da presente 

decisão.8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269219 Nr: 9289-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE GIRARDI MOREIRA, JOSÉ NEY MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE FISTAROL, GILSON BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 10.374-B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, ante a insuficiência de saldo ou a existência 

de valores irrisórios face ao débito exequendo em contas bancárias de 

titularidade dos executados, conforme acostado às fls. 81/83, acolho o 

pedido de fls. 85/86 para fins de localizar bens em nome dos executados 

junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi a busca em nome dos executados, por 

meio do sistema Renajud, restando frutífera a diligência, conforme se 

verifica do extrato em anexo. Logo, passo a inclusão de restrição total de 

01 (um) veículo livre de restrições e de propriedade dos executados.

3. Pois bem. O Sistema Renajud não tem como finalidade a realização de 

penhora e sim, como estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) 

permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação 

de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base 

Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM”.

4. Ademais, nos termos do artigo 839 do CPC, “considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens (...)”, razão pela 

qual mostra-se impossível a efetivação da penhora sem a prévia 

localização do bem, ônus do qual compete a parte exequente.

5. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a localização do 

veículo, sob pena de baixa da restrição acima indicada.
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6. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 284263 Nr: 18507-25.2016.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE FISTAROL, GILSON BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE GIRARDI MOREIRA, JOSÉ NEY 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte embargante, por meio de seu advogado, para que, 

querendo, se manifeste acerca da petição de fls. 50/54, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.

2. Concomitantemente, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

3. Decorrido os prazos, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

 4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216386 Nr: 15924-38.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA JULIA DURIGON, ADEMIR VALENTIM GABRIEL, 

VERA ALICE DE ABREU GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GABOARDI, LUIS COSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL ZINI - OAB:16972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA BROSINA - 

OAB:34.628 OAB/RS, CLAUDIA BROSINA - OAB:34.634 AOB/RS, JOSE 

RENATO BROSINA - OAB:13.272 OAB/RS

 Vistos em correição permanente.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151573 Nr: 12641-46.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINO BRAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO VONJONIE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 26473 Nr: 4572-06.2002.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE SIQUEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDEMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:5465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEONAR MARTINS - 

OAB:19.039/MT, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/7052-B

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fls. 307/308 e, por conseguinte, com fulcro no art. 

921, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

2. Decorrido o prazo do item “1”, havendo manifestação da parte 

exequente, voltem-me os autos conclusos.

3. Decorrido o prazo do item “1”, sem manifestação, determino o 

arquivamento provisório dos presentes autos, com baixa no relatório 

estatístico, até nova manifestação dos interessados, caso em que 

comecará a fluir o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§, do 

CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102217 Nr: 9247-02.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO QUÍMICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAISNET CORRETORA AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA MARTINS DA SILVA 

ALVES - OAB:246308/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247395 Nr: 16756-37.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO COBERTURAS E CONSTRUTORA 

LTDA - ME, JOSE APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 189848 Nr: 11286-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN COSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX STEVES BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 474), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 39620 Nr: 3054-10.2004.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

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

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 371), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180300 Nr: 1125-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA CANGUÇU LTDA. EPP, ILO 

OSCAR SOARES DA SILVA, LAUREN FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado, acrescido de eventuais 

custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre 

o débito, em conformidade com o art. 523, § 3º, do Código de Processo 

Civil.

2. Com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, sob pena de arquivamento.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224702 Nr: 2575-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELYN NAIANA GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Prossiga-se no cumprimento da decisão proferida à fl. 56, no tocante a 

citação por edital e demais atos.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152615 Nr: 706-72.2011.811.0015

 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: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS S/C LTDA 

(FACULDADE DE SINOP - FASIP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA CRISTINA BARBOSA POSSAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Recebo o pedido de fls. 82/85. 

Retifique-se o registro e a autuação para que passe a constar 

Cumprimento da Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de 

Pagar Quantia Certa, em conformidade com o Capítulo III, do Título II, do 

Livro I, da Parte Especial, do Código de Processo Civil.2. Intime(m)-se 

o(a,s) executado(a,s) – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos 

autos; b. por carta com aviso de recebimento, caso seja 

representado(a,s) pela Defensoria Pública ou caso não tenha procurador 

constituído nos autos; c. por edital, caso tenha sido citado(a,s) por edital 

na fase de conhecimento e tenha sido revel na fase de conhecimento – 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue(m) o pagamento do débito, 

em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil.2.1. 

Decorrido lapso temporal superior a 1 (um) ano do trânsito em julgado da 

sentença, a intimação deverá ser feita obrigatoriamente na pessoa do 

devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, conforme disposto 

no art. 513, § 4º, do Código de Processo Civil.3. Se o(a,s) executado(a,s) 

não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos 

demonstrativo de débito discriminado e atualizado, em conformidade com o 

art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de eventuais custas 

processuais, bem como de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, 

ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, 

sob pena de não expedição de mandado de penhora e avaliação, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.4. Após a 

juntada aos autos do demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para pagamento do débito atualizado(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233532 Nr: 7800-32.2015.811.0015

 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: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUD HENKE, DARY DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Não conheço dos embargos de declaração interposto à fl. 125/125v, 

uma vez que são intempestivos, conforme certificado à fl. 127.

2. Cumpra-se na íntegra a sentença de fl. 121/121v.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225329 Nr: 2952-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANDRE STRAGLIOTTO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/BA 31661-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 
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MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de fl. 84, vez que tais diligências já foram realizadas, 

consoante fls. 60/65.

2. Consigno que o presente feito encontra-se paralisado, aguardando o 

recolhimento das diligências pela parte autora, para fins de expedição da 

carta precatória, requerida às fls. 71/71-verso, conforme já intimada às 

fls. 66, 72, 75 e 83.

3. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda ao recolhimento das guias de preparo para 

expedição da carta precatória, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito (CPC, 485, § 1º).

3.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

3.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 4. Caso a parte exequente não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 78459 Nr: 6826-10.2006.811.0015

 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: FELICIANO TOMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALFONSO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique-se a Sra. Gestora a tempestividade dos embargos de 

declaração opostos às fls. 228/232.

2. Certifique-se, ainda, o cumprimento do primeiro e segundo parágrafos 

da decisão de fl. 239.

3. Consigno que, resta prejudicada a análise do pedido de fls. 233/237 

(cumprimento de sentença), uma vez que não foi certificado o trânsito em 

julgado da sentença proferida nos autos, diante da oposição de embargos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275289 Nr: 13285-76.2016.811.0015

 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: JOÃO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:13516 

- B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

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

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos conclusos.

1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, certifique-se e 

façam-me os autos conclusos.

 2. Caso a parte autora não seja localizada, desde já determino sua 

intimação por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214312 Nr: 14438-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FALCÃO LTDA, MAURICIO 

ELIAS ZERSI LEIVA, NORMA MACHADO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE KOVACS - OAB:/MT 

12047, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que as partes formularam acordo (fls. 43/45), o qual foi 

devidamente homologado (fl. 46) e, que até o presente momento não há 

informações acerca do descumprimento do acordo, tendo decorrido o 

prazo final assinalado para seu adimplemento, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, “pro rata” 

(NCPC, art. 90, § 2º). Condeno a parte executada ao pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.

3. P.R.I.C. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155795 Nr: 2964-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO MARIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONAI KELEM BARBOSA 

ANGELO - OAB:OAB/SP 365.272, ROMILDO SÉRGIO SILVA - 

OAB:OAB/SP.202480, Vera Simônia da Silva Morais - OAB:OAB/SP 

266.424

 2.6. Ante o exposto, com fulcro no art. 854, § 5º, do Código de Processo 

Civil, acolho parcialmente a impugnação de fls. 86/92 e, por conseguinte, 

determino o desbloqueio do valor de R$ 19.635,03 (dezenove mil, 

seiscentos e trinta e cinco reais e três centavos), pois se trata de valor 

impenhorável (art. 833, inciso IV, CPC).3. Na sequência, decorrido o prazo 

recursal, bem como o prazo previsto no art. 1º, § 1º, do Provimento n. 

68/2018, do Conselho Nacional de Justiça, determino a expedição de 

alvará de levantamento dos valores remanescentes em Conta Única, em 

favor da parte exequente, bem como o desbloqueio junto ao Sistema 

Bacenjud dos valores indicados no item “2.6” da presente decisão.3.1. 

Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos conta bancária para 

transferência dos valores, sob pena de preclusão.4. Cumprida as 

determinações acima, intime-se a parte exequente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.5. Decorrido o 

prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.6. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130578 Nr: 9794-71.2010.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESOTTO & ROSSANI PRESOTTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ULISSES DUARTE 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 9794-71.2010.811.0015, Protocolo 

130578, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 322152 Nr: 4441-69.2018.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELITO CARBONI, FLAVIO CARBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO HASLINGER - 

OAB:OAB/RS13462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor 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 penhora, no 

bairro Centro, na cidade de Sinop, e , devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190181 Nr: 11633-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA, RICARDO NEVES 

COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO DE MESQUITA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, a devolução da 

correspondência(carta intimação)pela ECT com alínea "não procurado". 

Prazo: 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 38566 Nr: 1600-92.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM 

METALÚRGICA, NIRO RONI NOBRE BARRIOS, VITOR HUGO MORAIS DOS 

SANTOS, JOÃO ALVORI NUNES DA ROSA, AILTON DA SILVA SOARES, 

JOÃO CONCEIÇÃO GARCIA DUTRA, MAURO ENILSON BAIALAUDI 

OLIVEIRA, LUCIANO DA SILVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se, a devolução da carta citação, pela ECT com 

alínea "não existe o número". Prazo: 15(quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001786-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO (ADVOGADO(A))

BOCCHI E FABIAN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CACIANO BEVILAQUA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001786-10.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Trata-se de ação de execução para 

entrega de coisa incerta c/c pedido de tutela de urgência proposta por 

Bocchi e Fabian Ltda EPP em face de Caciano Bevilaqua, visando o 

recebimento de 33.113 sacas de soja, para cumprimento de negócio 

jurídico celebrado por meio de CPR (cédula de produtor rural) entre as 

partes. 1.1. A tutela de urgência foi concedida (Id. 12233882). 1.2. A 

liminar não foi cumprida, aportando aos autos o mandado de busca e 

apreensão negativo (Id. 12462084). 1.3. A exequente se manifestou nos 

autos, pugnando pela a busca e apreensão dos grãos depositados em 

nome de Rodrigo Bevilaqua, depositados junto a empresa COFCO (Id. 

12759599). 1.4. Rodrigo Bevilaqua, terceiro interessado, ingressou na 

ação, informando que a soja armazenada junto a empresa COFCO é 

oriunda de negócio jurídico celebrado anteriormente a propositura da ação 

e diz respeito a produção realizada em área diferente da constante na 

CPR que instrui a inicial e, portanto, não pode ser objeto de constrição 

patrimonial. Juntou documentos. 1.5. A exequente, novamente se 

manifestou (Id. 12901246), requerendo a busca e apreensão da 

quantidade de 2.130 sacas de soja depositadas junto à empresa Sipal. 1.6. 

Rodrigo Bevilaqua peticionou no feito (Id. 13707086), noticiando que a 

empresa COFCO estaria criando obstáculos para conclusão da operação 

comercial “(...) em decorrência de preocupação, manifestada pela referida 

empresa, de sofrer reflexos de eventual medida constritiva determinada 

por este r. Juízo e que possa vir a atingir produtos de terceiros(...)”. Então, 

visando a solução do impasse, realizou acordo extrajudicial com a 

exequente, mas que esta não apresentou o documento devidamente 

assinado até o momento. Requereu, assim, a intimação da parte exequente 

para se manifestar sobre o termo de acordo, entre outros pedidos. 1.7. A 

exequente (Id. 14511367) ratificou o termo de acordo, pugnando pela sua 

homologação, bem como a autorização de liberação de 2.400 sacas de 

sojas, depositadas junto a empresa COFCO Brasil S.A., dando-se quitação 

parcial aos valores buscados na presente ação. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

2. O cumprimento do mandado de busca e apreensão, quando frutífero, 

reclamará do Oficial de Justiça responsável pela diligência a lavratura de 

auto de busca e apreensão, acompanhado da nomeação do depositário 

fiel, e “(...)sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, 

certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à 

hora” (art. 154, inciso I, CPC). 2.1. Pois bem. Da leitura dos autos, 

especificamente da certidão acostada aos autos (Id. 12462084), 

verifica-se que a Oficiala de Justiça certificou que (...) devolvo o mandado 

em Cartório reafirmando que não efetuei a apreensão do produto 

disponível na COFCO BRASIL S.A porque há divergência quanto à origem 

do produto(matrícula do imóvel)(...)”. 2.2. Também, com relação a produtos 

depositados junto a empresa Sipal, constata-se que a servidora declarou 

que foi “(...)atendida pelo Funcionário do Setor Administrativo de nome 

Júnior, que forneceu-me novamente o mesmo extrato já anteriormente 

anexado aos Autos pelo colega Eduardo Pereira da Silva, no qual consta 

produto depositado em nome de MASTER COMÉRCIO E EXPORT DE 

CEREAIS LTDA e RODRIGO BEVILAQUA, e que não houve nenhum novo 

depósito. Assim indaguei ao Representante legal do credor e ao advogado 

que acompanharam o ato acerca do interesse na apreensão de tal grão e 

por eles foi-me dito que tendo em vista a pouca quantidade, não tem 

interesse em tal apreensão(...)” (grifos acrescidos). 2.3. Destarte, 

observa-se que, tanto pela ausência dos requisitos para concretização da 

busca e apreensão dos bens, quanto pela afirmação dada pela Oficiala de 

Justiça, inexiste neste feito qualquer quantia de soja apreendida 

aguardando providências pelo juízo. 2.4. Considerando a composição 

amigável, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (Ids. 13707275 e 14511367). 2.4. Logo, dou por 

parcialmente quitada a execução processada nestes autos, no tocante a 

2.400 (duas mil e quatrocentas) sacas de soja, conforme acordo 

celebrado entre as partes. 3. Considerando tratar-se de assuntos alheios 

aos discutidos neste feito, consigno que a “liberação dos valores 

provenientes da venda do montante de 2.400 sacas de soja, que 

encontra-se junto a empresa COFCO Brasil S.A. em favor da exequente” 

(Id. 14515106, item “a”) deverá ser realizada extrajudicialmente. 4. Ainda, 

ante a não comprovação da relação jurídica entre Bocchi e Fabian Ltda. 

EPP e Rodrigo Bevilaqua, indefiro demais pedidos relacionados a 

constrição de bens em nome de Rodrigo Bevilaqua (Id. 12759599). 5. 

Considerando o desinteresse manifestado pela exequente em proceder a 

busca e apreensão de soja depositados junto a empresa Sipal - item “2.2.” 

da presente decisão -, resta prejudicado a análise dos pedidos sob Ids. 
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12901246 e 14515106, item “b”. 6. Notifique-se a COFCO Brasil S.A. 

acerca da presente decisão. 7. Translade-se fotocópia da presente 

decisão para os autos sob n. 1002618-43.2018.8.11.0015. 8. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 24 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008410-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LIZETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008410-75.2018.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA LIZETE 

DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada para a Vara 

Especializada da Fazenda Pública local, sendo o processo 

equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 

Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. Baixas de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de agosto de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 303248 Nr: 10351-14.2017.811.0015

 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: NILSON SCHEMMER KEMPF

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

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

OAB:OAB/MT 14258-A

 (...)DECIDO:O artigo 55, caput e §1º, do Código de Processo Civil de 2015 

dispõe que as ações conexas são aquelas que possuem em comum o 

pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidas para julgamento 

conjunto, a fim de que não sejam proferidas decisões conflitantes.No 

caso, verifico que foi ajuizada ação cautelar de exibição de documentos 

(Cód. 123038), na qual foi proferida sentença, transitada em julgado em 

15/04/2017. Ademais, foi iniciado o cumprimento de sentença, sendo 

cumprida a obrigação pela parte executada e o processo extinto com 

resolução de mérito.O requerente, em 25/07/2017, distribuiu a presente 

demanda por dependência dos autos da ação de exibição de documentos, 

indicando ser ação ordinária em aditamento a medida cautelar de exibição 

de documentos. Entretanto, verifica-se que a ação de exibição de 

documentos foi sentenciada, atingindo o seu caráter satisfativo, não 

havendo que se falar em conexão.Ademais, a exibição de documentos é 

medida cautelar satisfativa, não gerando a prevenção por 

conexão(...)Posto isso, deve o requerente observar a legislação vigente e 

distribuir o pedido pelo sistema PJE entre as varas judiciais desta 

Comarca, com competência para os feitos cíveis em geral, prestigiando, 

assim, o princípio do juiz natural. Cancele-se a distribuição deste processo 

físico, haja vista que deve o requerente tomar as providências pertinentes 

à distribuição pelo PJE.Intime-se.Sinop/MT, 24/08/2018GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186391 Nr: 7572-28.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARINELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C B P INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES 

CONGELGOS LTDA, DALMECIR CALLEGARO, MARGARETH GLIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079-B, 

EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE para em cinco dias manifestar sobre 

precatória devolvida (fls. 122 a 124).

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 251497 Nr: 19081-82.2015.811.0015

 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: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente. [..] 2.2 Destarte, conforme estabelece o 

art. 292, § 3º do CPC, determino de ofício, a correção do valor atribuído à 

causa, para o valor de R$ 3.943.750,00 (três milhões novecentos e 

quarenta e três mil e setecentos e cinquenta reais), retifique-se a D.R.A. 3. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, [...] 4. No tocante ao pedido de 

alimentos à parte autora, [...] 4.1 Ocorre que, não há nos autos quaisquer 

elementos que demonstrem que a parte autora não tem condições de 

prover sua própria subsistência. Isto porque, os documentos trazidos aos 

autos não demonstram a necessidade da autora e, a mera alegação de 

dependência econômica não pode configurar-se em prova inequívoca apta 

a autorizar a antecipação de tutela, razão pela qual indefiro. 5. No tocante 

ao pedido formulado pela parte autora, referente a penhora dos alugueis 

do prédio onde funciona o Banco Bradesco, localizado na Av. dos 

Tarumãs (fls. 49/51), indefiro por ora, eis que não restou comprovado nos 

autos a data em que as partes iniciaram a união estável, tampouco a data 

em que referido imóvel foi adquirido, não sendo possível averiguar se o 

bem foi percebido na constância da união estável ou após cessada a 

comunhão. 6. Quanto ao pleito de notificação ao Banco Bradesco S.A., 

[...], indefiro, [...] 7. Com relação a intimação de Cleonice Tenório para 

prestar informações [...] indefiro[...] 8. Designe-se audiência de tentativa 

de conciliação, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 9. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 10. Consigne-se no 

mandado que as partes deverão comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação acompanhadas de seus advogados ou de defensores 

públicos, em conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo 

Civil. 11. [...] [...]

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007865-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ALVES BUENO (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI FRANCISCA DA CONCEICAO BUENO OAB - 015.998.411-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 
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1007865-05.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, LIMINAR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAURO ALVES BUENO REPRESENTANTE: VALDECI 

FRANCISCA DA CONCEICAO BUENO Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se à respeito da 

certidão expedida na data de 27/08/2018 sob ID.14972960. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 27 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007137-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

MIGUEL ARCANJO PACHECO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007137-61.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MIGUEL ARCANJO PACHECO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos 

aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) 

dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV 

- Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 

15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000076-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (EXEQUENTE)

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1000076-23.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.669,44; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para manifestar-se requerendo que de direito. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 27 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005360-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1005360-41.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[REGIME PREVIDENCIÁRIO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO 

DE PREVIDENCIA DE SINOP, MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES,IDs.14077905,14077812 e 14611811. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 27 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103326 Nr: 10492-48.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA SIMON OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., PREVI-SINOP - 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:OAB/MT 11.109-B, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS, para 

devolução dos autos nº 10492-48.2008.811.0015, Protocolo 103326, 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): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179423 Nr: 188-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA DA SILVA TARLEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme PRECATÓRIO REQUISITÓRIO às fls. 182-183, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, nos 

importes de R$ 6.719,57 e R$ 15.679,01, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178786 Nr: 14640-63.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE SOUZA VIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR às fls. 185-186 e fls. 

196-197, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte 

EXEQUENTE, nos importes de R$ 1.500,00 e R$ 2.490,58, mediante 

ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180494 Nr: 1332-23.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMARA APARECIDA GALVÃO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 183-184, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 843,55, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190529 Nr: 11994-46.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREA DE AVANÇO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – Conforme PRECATÓRIO REQUISITÓRIO às fls. 94, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 15.664,21, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 85567 Nr: 2999-54.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Certifico que a sentença de fls. 289/292 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso, razão pela qual encaminho os presentes autos 

ao setor de expedição de documentos para intimação autor, para que no 

prazo de cinco dias, apresente cálculo atualizado com valores 

discriminados, cópia do contrato de honorários, e data de nascimento, CPF 

e conta bancária do autor e/ou advogado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 279712 Nr: 15804-24.2016.811.0015

 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: GASPARINA DE ALMEIDA SALES, IRACI APARECIDA 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerido, em razão do recurso de Apelação de fls. 123/133, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Ressaltando que a apelação de fls. 105/111, é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 100477 Nr: 7496-77.2008.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 META 02/2018

I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;

II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 104796 Nr: 11827-05.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN DOS SANTOS AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL IVON DE SOUZA 

LACERDA - OAB:282560-N/SP, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA 

- OAB:MT - 10.082/O

 “SENTENÇA DE EFEITO PARCIAL” (...) “Ex positis”, ACOLHO 

PARCIALMENTE presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

PRONUNCIANDO a PRESCRIÇÃO dos DÉBITOS TRIBUTÁRIOS constantes 

no LANÇAMENTO da CDA nº 05525/2008, referentes à ISSQN (fls. 09) 

com DATAS de VENCIMENTO 10/02/2003 a 10/11/2003, e o DÉBITO da 

CDA nº 05526/2008, com DATA de VENCIMENTO em 31/03/2003 referente 

TAXA (fls. 10) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, do CPC/2015, 

APENAS no que tange aos débitos com vencimentos anterior a data de 

05/12/2003. INTIMEM-SE a parte Exequente para que PROMOVA a 

ABSTRAÇÃO das referidas CDA (s), nos termos da presente DECISÃO, a 

fim de conferir o PROSSEGUIMENTO da EXECUÇÃO pelo SALDO 

REMANESCENTE, bem como requerendo, ao final, o que de direito. 

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 269426 Nr: 9426-52.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPAFOSSA E DESENTUPIDORA ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geni de Almeida Alves ( 

Procuradora do Estado de Mato Grosso) - OAB:2606
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno zardo beuno - 

OAB:17046/O, BRUNO ZARDO BUENO - OAB:OAB/MT 17551, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta às fls. 08-15, a 

parte Executada vem aos autos pugnando pelo “apensamento da presente 

Ação aos Autos (...) Código: 191511” e, após, o reconhecimento de 

“ausência de dívida líquida, certa e exigível”.

 De fato, a Empresa Executada propôs, em 28/09/2013, AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER sob o Código Apolo nº 191511 em desfavor do 

Estado de Mato Grosso objetivando, em linhas gerais, o desembargo de 

suas atividades e a concessão de prazo para adoção das medidas 

necessárias ao cumprimento da legislação ambiental.

 Assim, no decorrer daquela demanda, foi DETERMINADA, por meio das 

DECISÕES proferidas em 28/11/2014 e 26/04/2016, a SUSPENSÃO dos 

EFEITOS da COBRANÇA de MULTAS AMBIENTAIS afetas ao referido 

EMBARGO AMBIENTAL.

 Nesse sentido, ressaltando que a presente “executio” foi ajuizada em 

04/07/2016, ambas as demandas possuem a mesma origem, impondo-se, 

por conseguinte, o RECONHECIMENTO da CONEXIDADE dos FEITOS, nos 

termos do art. 55, parágrafo 2º, inciso I, do CPC/2015.

 II – Dessa forma, DETERMINO a SUSPENSÃO da presente EXECUÇÃO 

FISCAL, ante os fatos alhures descritos, e o seu APENSAMENTO aos 

autos sob o Código Apolo nº 191511, a fim de que sejam, a partir de então, 

decididas simultaneamente, de tudo CERTIFICANDO em ambos os autos.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007886-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HIGO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

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 21/09/2018 08:00. Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013092-56.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

SIRLEI SALETE GUINDANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013092-56.2015.8.11.0015. REQUERENTE: SIRLEI SALETE GUINDANI 

REQUERIDO: SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase 

de cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos 

autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 16 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE HERRMANN (REQUERENTE)

NEVIO PEGORARO (ADVOGADO(A))

TATIANE PEREIRA SCHINAYDER (REQUERENTE)

MONICA ROSI GRACIOLLI (REQUERENTE)

DAIANE FERNANDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MARCOS RODRIGUES (REQUERIDO)

ALECSANDRA HOFFMANN (REQUERIDO)

GABRIELA CRISTINA BEZEN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000581-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAIANE FERNANDA 

PINHEIRO, MONICA ROSI GRACIOLLI, TATIANE HERRMANN, TATIANE 

PEREIRA SCHINAYDER REQUERIDO: ALECSANDRA HOFFMANN, 

ADRIANO MARCOS RODRIGUES Vistos, etc. DEFIRO o petitório de ID. 

14953469, no sentido de designar nova data para audiência de 

conciliação, tendo em vista que o requerido justificou previamente a 

impossibilidade de comparecimento, acostando aos autos documentos 

comprobatórios. Sendo assim, DETERMINO: I - DESIGNE-SE nova data para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, de acordo com a pauta deste 

juízo; II - INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada; Sirva o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 27 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009414-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDREA RODRIGUES SANTANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008341-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008341-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO GONCALVES 

FERREIRA REQUERIDO: SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

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 de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 27 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002016-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))
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PABLO FORLAN PFINGSTAG GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (ADVOGADO(A))

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002016-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PABLO FORLAN PFINGSTAG 

GONCALVES REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de 

início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado (a), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante do débito 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil. II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito. III - Oportunamente, tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA DE 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 12 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006519-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

FELIPE RODRIGO REIS (REQUERENTE)

ANA PAULA KONZEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009414-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDREA RODRIGUES SANTANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011576-35.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

RODRIGUES & MARCONI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA DANIELE DA SILVA ALVES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito, sob pena de volta ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ALCIR FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/10/2018 08:45. Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001936-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

ALCIR FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/10/2018 08:45. Segunda-feira, 27 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009401-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS GABRIEL BRIZOLA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 58461 Nr: 1587-93.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDI FÁCIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA 

S/C LTDA., MÓVEIS GAZIN - GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICO, VALDEMIR JOSÉ DOBRI, CARLOTE PREDIGER DOBRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDI FÁCIL CODOPEL COMPRA 

CONJUNTA S/C LTDA., CNPJ: 03976323000103 e atualmente em local 

incerto e não sabido VALDEMIR JOSÉ DOBRI, Cpf: 35318546153, Rg: 

3573289-6, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada acerca da penhora online, via 

Bacen-jud, realizada nos autos, bem como para que, caso queira, 

apresente embargos no prazo de 15 dias, nos termos do art. 915, do CPC.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.DEFIRO o petitório do exequente (fls. 240), 

razão pela qual DETERMINO: I – EXPEÇA-SE mandado de 

DESCONSTITUIÇÃO da penhora realizada sobre o Imóvel – matrícula nº 

13.497 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta – 

MT (fls. 232-234), uma vez que consta registro de venda do imóvel 

anterior à realização da penhora; II – Ademais, tendo em vista que os 

executados até o presente momento não quitaram a dívida, bem como que 

o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 
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DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15;III - JUNTE-SE aos autos cópia da operação;IV - 

Caso se constate frutífera a penhora, intimem-se os executados, podendo 

os mesmos apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); V - 

Apresentada a defesa dos executados, certifique-se, intimando o 

exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias;VI - Caso contrário, 

quedando-se inerte os executados, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, requerendo o que de 

direito; VII - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

dos executados, 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.Sirva o presente como 

MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dielly Karine Moreno, 

digitei.

Sinop, 24 de agosto de 2018

Tiago Souza N. de Abreu Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 111466 Nr: 3861-54.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRA MARIA DANIELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOK DOS PÉS COMÉRCIO DE CALÇADOS 

LTDA ME, WEVLLA PAULA CHAVES DE NOVAES SERANTES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415/MT

 Vistos, etc.

I - Pelo postulado retro, a parte requerente pugna pela suspensão do feito 

pelo prazo de 01 (um) ano;

II – DEFIRO, contudo, PARCIALMENTE o PEDIDO da parte requerente e 

determino a SUSPENSÃO do curso da demanda pelo PRAZO de 90 

(noventa) dias, uma vez que o feito não pode e nem deve ficar paralisado 

por demasiado tempo, até porque em sede de Juizado Especial o processo 

orientar-se-á pelos critérios da celeridade (art. 2º da Lei nº. 9.099/95);

III - Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para 

requerer o que de direito para prosseguimento do feito, independente de 

nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO;

IV - Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008304-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO NASCIMENTO FAGUNDES (REQUERENTE)

DEIZIANE PADILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GISELE FRANCIANE BELISARIO FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008304-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FABIO NASCIMENTO 

FAGUNDES, GISELE FRANCIANE BELISARIO FAGUNDES REQUERIDO: 

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduzem os 

requerentes que firmaram compromisso de compra e venda com a 

demandada, para aquisição de uma casa “na planta”, localizada no 

Condomínio Portal do Servidor, com previsão de entrega para 15.09.2017. 

Verberam que, em que pese não ter sido entregue o imóveL adquirido, a 

requerida passou a cobrar valores referentes a IPTU e, posteriormente, 

cobranças de taxas condominiais, as quais aduzem indevidas, na medida 

em que ainda não detém a propriedade do imóvel. Pugnam pela concessão 

da tutela para que sejam suspensas as cobranças dos valores em 

discussão, bem como de negativar os dados dos autores. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, entendo presentes os requisitos 

constantes no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, que ensejam a 

concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e 

o perigo de dano. Isto porque, conforme se verifica dos autos o imóveL foi 

comprado na planta e ainda não foi entregue aos requerentes, razão pela 

qual, em consonância com entendimento jurisprudencial pátrio, a priori, não 

cabe aos requerentes o pagamento dos valores referentes a IPTU e Taxa 

Condominial, sendo considerada abusiva cláusula contratual que fixa tal 

responsabilidade, nesse sentido: TJ-DF - Apelação Cível do Juizado 

Especial ACJ 20140710348448 (TJ-DF) Data de publicação: 21/05/2015 

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL NA PLANTA - TAXA CONDOMINIAL E IPTU - RESPONSABILIDADE 

DO CONSUMIDOR APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - RESTITUIÇÃO 

DEVIDA. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR AFASTADA. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A construtora é parte legítima 

para figurar no processo em que o consumidor pretende a restituição do 

valor pago a título de taxa condominial e de IPTU antes da entrega do 

imóvel. Preliminar afastada. 2 - "A efetiva posse do imóvel, com a entrega 

das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a 

obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais." (EREsp 

489647 / RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 

15/12/2009). 3 - RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E NO 

MÉRITO IMPROVIDO. 4 - Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 

da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099 /95), condeno o recorrente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 5 - Sentença 

mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099 /95. 

(destaque acrescido) TJ-RS - Recurso Cível 71004419396 RS (TJ-RS) 

Data de publicação: 21/10/2013 Ementa: RECURSO INOMINADO. 

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 

QUATRO MESES PARA A ENTREGA DAS CHAVES. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE REPRESENTAR OFENSA A DIREITO DA 

PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. INDENIZAÇÃO 

AFASTADA. IPTU. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE SOMENTE APÓS 

A ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE PERÍODO 

ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA 

EM PARTE. Tendo ocorrido atraso de quatro meses na entrega das 

chaves do imóvel adquirido pelos autores, não há falar em configuração 

de danos morais. O tempo de atraso não se mostra excessivo, inexistindo 

justificativa para a aplicação da função punitiva e dissuasória da 

responsabilidade civil. Tampouco é caso da concessão de indenização em 

seu caráter compensatório, porquanto não demonstrada qualquer 

excepcionalidade na situação vivenciada pelos autores. Embora referido 

na inicial que os recorridos, em razão do atraso, precisaram residir na 

residência de familiares, sem local adequado para colocar seus pertences 

e em condição desconfortável, nenhuma prova nesse sentido aportou aos 

autos. Imperativo, assim, o afastamento da indenização. Se os autores 

receberam o imóvel no mês de dezembro de 2011, não possuem, 

evidentemente, responsabilidade integral pelo IPTU relativo àquela 

competência. Incumbe à ré arcar com os débitos relativos ao período que 

antecedeu a entrega do imóvel, mostrando-se abusiva qualquer 
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disposição contratual em contrário. Imperativa, assim, a restituição de 

parte do valor pago pelos autores, proporcionalmente aos meses 

decorridos até a entrega das chaves. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004419396, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 16/10/2013). De mais a mais, estando o débito em discussão 

deve ser concedida a tutela, tendo em vista que trata-se de medida 

reversível e não há dano inverso. 1. Sendo assim, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO 

a tutela especifica DETERMINANDO que a requerida SUSPENDA a 

cobrança aos autores dos valores referentes a IPTU e TAXA 

CONDOMINIAL do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado 

entre as partes. 2. Determino, ainda, que a requerida ABSTENHA-SE de 

negativar o nome dos autores, em razão do débito discutido nos autos, até 

ulterior deliberação deste juízo. 3. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4. Sem prejuízo do exposto, 

CITE-SE a reclamada para comparecimento em audiência, oportunidade em 

que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou 

defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial, bem como intime-se a requerente, fazendo constar as 

advertências legais. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

SINOP, 23 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008025-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JONATAN MARCOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, 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: 1006710-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDINEI NERIS GUARIM (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

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: 1006712-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

VANDINEI NERIS GUARIM (REQUERENTE)

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: 1006716-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

VANDINEI NERIS GUARIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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 
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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: 1006854-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DIAS MARINHO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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: 1003249-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA NONATA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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: 1006787-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIRO MONTEGUTI BATISTA (REQUERENTE)

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA 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: 1003252-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JOSE GENIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (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: 1003258-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003255-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA NONATA SILVA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (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: 1003263-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENIVAL DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (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: 1006835-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CORDEIRO DE ALENCAR (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

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: 1003993-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK DREIK ALVES (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

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: 1011801-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA FLORES KURSCHNER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (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, bem como a 

desistência do feito quanto à parte ausente. 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. 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005072-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR HOFFMANN NETO (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, bem como a 

desistência do feito quanto à parte ausente. 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. 
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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: 1002794-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUALAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR A 

preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que em 

razão dos princípios norteadores dos juizados especiais, simplicidade e 

oralidade, conforme disposto no art. 14 e ss. da Lei 9.099/05. MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005336-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C.V. TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLY CRISTINA CHMIELESKI SILVEIRA (REQUERIDO)
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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, bem como a 

desistência do feito quanto à parte ausente. 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. 

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: 1005871-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

NAYARA RODRIGUES KLEGIN (REQUERENTE)

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

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 

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: 1006583-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATHLEEN EMANUELA CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 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: 1002799-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR ANTONIOLI (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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, 
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incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007246-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CAMARGO GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR TOLEDO LTDA. (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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005198-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA (REQUERIDO)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

KATIANE FERREIRA DE SANTANA COENGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição 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; Conforme ata de audiência o patrono da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. 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: 1005889-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

NAIR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (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 
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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: 1002769-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta telas de seu sistema interno além de histórico de pagamentos e 

extratos de faturas, comprovando a relação jurídica existente entre as 

partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo com a norma, 

podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos 

meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de 

processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as 

provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos 

fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando 

ainda obter vantagem indevida com a condenação da demandada em 

danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por 

litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão 

vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de 

débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir 

relação contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência 

da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se 

desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito 

? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005710-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

CLEICA FERRAZ DE MATTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEICA FERRAZ DE 

MATTES em face de TELEFONICA DATA S.A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

A parte Requerida cumpriu seu ônus probatório em demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência 

da demanda, conforme cópia dos contratos trazidos aos autos (id nº 

14287643) os quais contém, inclusive cópia do mesmo documento de 

identificação da parte Requerente. De acordo com as provas produzidas 

pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a verdade dos fatos para 

tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda obter 

vantagem indevida com a condenação da demandada em danos morais, 

incorrendo em litigância de má-fé. A legislação Processual Civil vigente 

impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do 

Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 
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contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Cabe salientar que a parte Requerente 

possui negativações preexistentes e posteriores àquela discutida nestes 

autos. Por fim, havendo prova da existência de relação jurídica, bem como 

origem do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar à parte Requerida a importância total de R$ 203,35 

(duzentos e três reais e trinta e cinco centavos), devidamente atualizada 

pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e com a incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da parte Requeridae, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002669-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINA LAZE MACHADO (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

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, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$168,45 (cento e 

sessenta e oito reais e quarenta e cinco 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 5% 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: 1005860-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

VALERIA MONTEIRO DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 
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indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005953-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA CAROLINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (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 

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: 1003873-36.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS SANTOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIANO DOS SANTOS 

MARQUES DA SILVA em face de VIVO S.A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do nome da 

parte Requerente em cadastro de inadimplentes. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

O pedido de desistência formulado pela parte Requerente (id nº 14315873) 

fundamentando-se em necessidade de perícia não comporta acolhimento, 

eis que eivada de evidente má-fé processual, motivo pelo qual, com fulcro 

no Enunciado nº 90 do FONAJE referido pedido não comporta acolhimento. 

A perícia grafotécnica arguida é desnecessária ante a prova colacionada 

nos autos eis que em sua petição defensiva a parte Requerida trouxe aos 

autos cópia do contrato pactuado entre as partes (id nº 14196025) onde 

consta inclusive cópia do documento pessoal do autor, idêntico ao 

apresentao em sua petição inicial. Neste sentido já decidiu a Turma 

Recursal do E. TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO 

ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE 

JUNTADA DO CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. […] 3. 

Diferente do assinalado pelo juízo de origem, não há se falar em 

declaração de inexistência do débito objurgado, na medida em que restou 

comprovado nos autos a existência da relação jurídica entre as partes, 

conforme “Proposta de Adesão”, devidamente assinado pela consumidora 

e colacionado na contestação e razões recursais. 4. Caso em que a 

empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a 

licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos o contrato 

assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, 

do Código de Processo Civil. 5. Verossimilhança das alegações da 

empresa Recorrente, mormente porque a assinatura constante do contrato 

é idêntica àquelas aposta nos demais documentos colacionados aos 

autos. 6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos 

que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de 

Processo Civil. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. 

( T J M T ,  P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

347282520168110002/2018, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). Tendo a parte 

Requerida cumprido seu ônus probatório em demonstrar a existência de 

relação jurídica entre as partes acarreta na improcedência da demanda. 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé e, por tal motivo, impossível o acolhimento do pedido de desistência 

com fulcro no Enunciado nº 90 do FONAJE. A legislação Processual Civil 

vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se 

do Poder Judiciário para propor lide temerária, neste sentido. DIREITO DO 

CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. Cabe salientar que a parte Requerente 

possui negativações preexistentes e posteriores àquela discutida nestes 

autos. Por fim, havendo prova da existência de relação jurídica, bem como 

origem do débito, impõe-se a procedência do pedido contraposto. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

e PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO para CONDENAR a parte 

Requerente a pagar à parte Requerida a importância total de R$ 

112,30(cento e doze reais e trinta centavos), devidamente atualizada pelo 

INPC a partir dos respectivos vencimentos e com a incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação da parte Requeridae, via 

de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 3% sobre o valor da causa, aplicando-se, por 

analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005807-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JAIRO ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

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 

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 
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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: 1002782-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDSON DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços além de telas de seu sistema 

interno e histórico de pagamentos e extratos de faturas, comprovando a 

relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas 

aportadas são capazes de controverter as alegações da parte Autora e 

inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de 

seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005444-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por CARLOS RODRIGUES DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S.A. 

A controvérsia dos autos cinge-se quanto à origem e regularidade da 

dívida que ensejou a inscrição do nome da parte Requerente em cadastro 

de inadimplentes, vez que este nega a existência de vínculo e, por seu 

turno, a parte Requerida trouxe aos autos cópia de termo de adesão (id nº 
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14180288) aduzindo que a assinatura ali aposta pertence à parte 

Requerente. Inicialmente, CONHEÇO da PRELIMINAR de CONEXÃO 

suscitada pela parte Requerida, posto que pela leitura dos autos e sua 

documentação correlata, verifica-se que tais débitos são oriundos da 

utilização de serviços bancários, aí inclusos cartão de crédito. É inegável 

a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo Código de 

Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por aplicar-se ao 

presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in verbis: § 3º 

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar 

risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso 

decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sndo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Quanto ao 

documentos apresentado pela parte Requerida, este não permite, sem 

sombra de dúvida inferir que a assinatura aposta no mesmo pertence à 

parte Requerente, sobretudo quando desacompanhado de cópia dos 

documentos pessoais apresentados no momento da contratação. Desta 

forma, impõe-se a realização de perícia grafotécnica, porém, uma vez que 

a produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE 

CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 

PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos 

os autos 1005442-72.2018.8.11.0015 e 1005444-42.2018.8.11.0015, de 

modo que ao tempo de sua redistribuição, ambos sejam remetidos ao 

mesmo Juízo evitando decisões conflitantes. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005442-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por CARLOS RODRIGUES DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à origem e 

regularidade da dívida que ensejou a inscrição do nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes, vez que este nega a existência 

de vínculo e, por seu turno, a parte Requerida trouxe aos autos cópia de 

termo de adesão (id nº 14174569) aduzindo que a assinatura ali aposta 

pertence à parte Requerente. Inicialmente, CONHEÇO da PRELIMINAR de 

CONEXÃO suscitada pela parte Requerida, posto que pela leitura dos 

autos e sua documentação correlata, verifica-se que tais débitos são 

oriundos da utilização de serviços bancários, aí inclusos cartão de crédito. 

É inegável a evolução alcançada em nosso sistema jurídico com o Novo 

Código de Processo Civil. Dentre as quais, merece destaque, por 

aplicar-se ao presente caso, a inovação prevista no art. 55, §3º, CPC, in 

verbis: § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 

possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Referida 

norma dispõe sobre regra de conexão mais flexível no processo civil. 

Sobre o tema comenta Fredie Didier Jr.: A conexão, neste caso, decorrerá 

do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá 

conexão se a mesma relação jurídica estiver sndo examinada em ambos 

os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver 

um vínculo de prejudicialidade ou preliminariade […]. Quanto ao 

documentos apresentado pela parte Requerida, este não permite, sem 

sombra de dúvida inferir que a assinatura aposta no mesmo pertence à 

parte Requerente, sobretudo quando desacompanhado de cópia dos 

documentos pessoais apresentados no momento da contratação. Desta 

forma, impõe-se a realização de perícia grafotécnica, porém, uma vez que 

a produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia grafotécnica. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA SIDO EXCLUÍDO DE 

CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA RÉ POR CONTA DE 

SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ENSINO MÉDIO 

REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA APRESENTADO PELA 
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PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA CONSTESTADA PELA SEGUNDA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRÂMITE PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE 

A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 

Diante do exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de 

votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos 

exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: Leonardo Marcelo Mounic 

Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 000916149201381600690 PR 

0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), Relator: Leonardo Marcelo 

Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) A perícia grafotécnica consiste em 

analisar a assinatura constante em um documento e verificar se houve 

fraude. Logo, temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o 

que pode ser declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria 

de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. 

O tempo é algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento 

o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. 

O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consoância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proprorcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. PROCEDA-SE o APENSAMENTO no Sistema PJe entre todos 

os autos 1005442-72.2018.8.11.0015 e 1005444-42.2018.8.11.0015, de 

modo que ao tempo de sua redistribuição, ambos sejam remetidos ao 

mesmo Juízo evitando decisões conflitantes. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005834-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

SUZIMARA LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

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, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 
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ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 73,83 (setenta e 

três reais e oitenta e três centavos),, acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% 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: 1005605-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ALEX LEANDRO CARVALHO ISABEL (REQUERENTE)

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, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 210,96 (duzentos e 

dez reais e noventa e seis centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês 

desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, 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: 1005312-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY JHONATA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 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. 
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Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. DO MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013135-90.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIAMARA QUEIROZ NEVES (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013096-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE TOMELIN BOGO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO SGAVIOLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)
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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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005895-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON LUIZ LEMANSKI (REQUERENTE)

LUCAS ASSMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO ANULATÓRIA c/c DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO proposta por ADILSON LUIZ LEMANSKI em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A controvérsia dos 

autos cinge-se quanto a existência de irregularidades na aferição do 

consumo de energia elétrica da parte Requerente. Em sua petição inicial 

aduz que afere uma média de consumo de 524,5 kWh entre dezembro e 

junho e uma média de consumo de 3.429,5 kWh entre julho e outubro ante 

a utilização continua de aparelhos de ar-condicionado nos meses mais 

quentes da região. Por seu turno a parte Requerida aduziu desvio no 

borne que teria ocasionado medição menor do que o efetivamente 

consumido. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de 

INCOMPETÊNCIA do Juizado pela necessidade de perícia, não prospera, 

eis que em sua própria defesa, afirma que a alegada anomalia era externa 

à caixa de medição e, por consequência, à própria instalação elétrica do 

autor, motivo pelo qual não haveria qualquer objeto a ser períciado. Quanto 

ao mérito da demanda esta prospera. Apesar dos argumentos expostos 

pela parte Requerida, verifica-se que não houve a devida comunicação 

prévia quanto à realização do TOI ao consumidor, bem como a 

inobservância do seu envio, com aviso de recebimento, via Correios, nos 

termos da Resolução nº 414/2010. Em situaçã análoga a E. Turma 

Recursal do TJMT já se manifestou: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE 

OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO DE FOTOGRAFIAS – 

ACERVO FOTOGRÁFICO NÃO PERMITE CONCLUIR COM CLAREZA A 

EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL 

ELABORADO POR LABORATÓRIO CREDENCIADO AO INMETRO – 

SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE 

DANOS MORAIS – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A cobrança de recuperação de consumo é 

válida desde que comprovada a existência de irregularidades no medidor 

de energia elétrica. No caso dos autos, apesar de ter sido elaborado o 

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) acompanhado de acervo 

fotográfico, consta no TOI apenas o apontamento de “desvio no 

barramento”, e o acervo fotográfico não indica, de forma clara, que há 

mesmo tal desvio, pois os técnicos colaram fitas com setas, mas não 

indicaram com precisão onde está o desvio, cuja constatação talvez seja 

mais fácil aos olhos técnicos do que aos leigos. Ante a ausência de 

provas específicas, ônus de incumbência da Ré, escorreita a sentença 

que reconheceu a falha na prestação dos serviços, devendo apenas ser 

reformada quanto ao pleito indenizatório, o qual é procedente, haja vista 

que o corte e outras restrições somente não ocorreram por força de 

determinação judicial. Recurso da parte Reclamante conhecido e provido 

parcialmente. Recurso da parte Reclamada conhecido e improvido. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 168274720168110001/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

08/03/2017 - grifo nosso). Diante da ausência de alteração significativa do 

consumo, ausência de prova da irregularidade e desrespeito ao devido 

processo legal não tendo sido assegurado ao consumidor o direito ao 

contraditório e ampla defesa. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL – CEMAT – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - 

DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – 

COBRANÇA EXORBITANTE – AMEAÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao efetuar inspeção e elaborar o 

laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de 

nulidade. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e 

ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes. (TJMT, Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/10/2016, 

Publicado no DJE 24/10/2016 - grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – DIFERENÇA DE CONSUMO – REVISÃO 

DO FATURAMENTO – COBRANÇA – CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DA FATURA E LEGALIDADE DA 

SUSPENSÃO – LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA POR 

LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – VALIDADE – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO OU FRAUDE NO RELÓGIO PELA 

CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – RELAÇÃO 

CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTS. 219 DO CPC 

E 405 DO CC/02 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TERMO INICIAL – 

DATA DA FIXAÇÃO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A perícia de medidor de energia elétrica, 

quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de 

validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório 

administrativo. Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. […] (TJMT, Ap 90800/2014, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015 - grifo nosso) Sendo a parte 

Requerida proprietária dos medidores incumbe a esta providenciar a 

devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o pagamento por 

recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à parte 

Requerente os riscos da atividade econômica por aquela desempenhada. 

Neste diapasão tem-se por inexigível aos valores de R$ 17.003,53 

(dezessete mil e três reais e cinquenta e três centavos) cobrados à título 

de revisão de consumo. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

os pedidos formulados na presente ação para DECLARAR INEXISTENTE o 

débito de R$ 17.003,53 (dezessete mil e três reais e cinquenta e três 

centavos) e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000394-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA (ADVOGADO(A))

CLOTILDE DA SILVA BUCHELT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que a obrigação fora 

cumprida pelo devedor, conforme apontado e pactuado em minuta de 

acordo. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado com 

arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil e 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: 1012864-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

WILSON TADEU LEROIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

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. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011736-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

VERALI ANDRADE SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. Discorre que ainda 

que fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, 

por conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO Extrai-se dos autos 

que a parte Autora propôs a presente ação, visando a declaração de 
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inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer relação 

comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o 

tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, 

porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas 

pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. Assim, a 

distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a posição 

processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços com assinatura muito semelhante à da parte 

Autora, acompanhado de telas de seu sistema interno comprovando a 

relação jurídicas entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Consigno a REVOGAÇÃO de 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Ante o exposto, 

impositiva é a CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 5% 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: 1010500-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO NETO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 1005929-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 telas de seu 
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sistema interno além de histórico de pagamentos, 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. (...) DO PEDIDO CONTRAPOSTO No 

que tange ao pedido contraposto efetivado pelo requerido, verifica-se que 

fora realizado de maneira vaga, não especificando o valor solicitado não 

sendo possível, portanto, o julgamento procedente do mesmo. “Ex Positis”, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 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: 1006834-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA CORDEIRO DE ALENCAR (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

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: 1006882-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

MARIA DE LURDES DA SILVA (REQUERENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (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: 1006751-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI GALVES CYPEL (REQUERENTE)

ALANA GRANELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLONIZADORA SINOP S A (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: 1006773-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DO CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

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 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; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 
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ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. 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: 1006772-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

LAIS DO CARMO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 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; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. 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: 8013763-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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: 1005982-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DAYANE CAROLINE TESSARO (REQUERENTE)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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 telas de seu 

sistema interno além de histórico de pagamentos, 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 
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utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

DO PEDIDO CONTRAPOSTO No que tange ao pedido contraposto efetivado 

pelo requerido, verifica-se que fora realizado de maneira vaga, não 

especificando o valor solicitado não sendo possível, portanto, o julgamento 

procedente do mesmo. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, DECLARO O 

PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da 

parte Autora. CONDENO a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado 

no montante de 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento de custas 

processuais nos termos da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005977-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE ANDRE VIEIRA (REQUERENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEBRAI - CENTRO BRASILEIRO DE IMPLANTES LTDA - ME (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 ao protesto de dívida mantida pela requerida em seu nome, 

discorrendo que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não 

compareceu em audiência de conciliação e não apresentou DEFESA. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 
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amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012295-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

SAMUEL SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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. 

Inicialmente, consigno que não merece prosperar o pedido de extinção 

feito pela parte Autora, eis que as provas apresentadas pela Requerida 

são capazes de formar um juízo de mérito. 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, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002045-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RIBEIRO DE JESUS (EXEQUENTE)

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

REIKER RESENDE REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005039-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANA DAS NEVES SANTOS (REQUERENTE)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

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: 1005125-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVAELSON DE AMORIM (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. 

Discorre que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria 

jus a indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005137-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

EVAELSON DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do 

encaminhamento do nome da requerente a órgão de restrição de crédito 

indevidamente. Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo, que os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, 

qualquer dano ou prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Aponta 

prejudicial de mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. 

Discorre que ainda que fosse indevida a negativação, a Autora não faria 
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jus a indenização, por conter em seu nome outros apontamentos. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Caracterizado o dano moral pela manutenção indevida do nome do autor 

face à má-prestação do serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), 

impõe-se a incidência do regramento consumerista inclusive no que 

interessa ao prazo prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale 

mencionar que no caso em apreço, começou a fluir o prazo prescricional a 

partir da data em que tomou conhecimento da indevida manutenção do 

suposto débito. Afastada, pois, a prescrição ventilada. DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, visando a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 

assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, os argumentos apresentados não foram capaz de ilidir 

as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012884-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE FERRAZ DIAS (REQUERENTE)

STHAEL APARECIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO ALEXANDRE PIANOWSKI (REQUERIDO)

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por JESSE FERRAZ DIAS em face de HOSPITAL 

E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP e TIAGO ALEXANDRE 

PIANOWSKI. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à existência de 

responsabilidade civil do médico, ora segundo Requerido, em decorrência 

do mal-estar sentido pela parte Requerente após iniciado o tratamento. Em 

breve síntese, verifica-se que a parte Requerente afirmou que, em 

05.11.2016, estava com fortes dores no lado esquerdo da região lombar e 

procurou atendimento médico no Hospital, ora primeiro Requerido, sendo 

atendido pelo médico, ora segundo Requerido. De sua narrativa, resta 

claro que imputa ao segundo Requerido, imperícia, posto que aduz que 

começou a sentir “as costas dormentes”, após “sua visão escureceu e 

sentiu tontura” e por fim “começou a sentir fortes náuseas e a visão 

escureceu por completo, foi então que ele sentiu seu corpo convulsionar, 

como se tivesse um ataque epilético” após receber diversas injeções. Em 

sua defesa as partes Requerias, aduzem que tal reação adversa pode ter 

sido um efeito colateral do medicamento aplicado para alívio da dor sentida 

pela parte Requerente; todavia, somente após a devida prova pericial será 

possível verificar se os sintomas sofridos pela parte Requerente decorreu 

de imperícia do profissional da saúde, na aplicação do medicamento ou se 

decorreram de reação adversa do medicamento em si. Fato é que, sem a 

produção de prova pericial resta impossível a este Juízo prosseguir no 

deslinde da demanda, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa. 

Desta forma, impõe-se a realização de perícia, porém, uma vez que a 

produção de prova pericial no âmbito do Juizado Especial encontra óbice 

na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que determinam a extinção do 

feito ante a necessidade de produção de perícia. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. MEDICINA DIAGNÓSTICA. PACIENTE 

SUBMETIDA A EXAME DE ULTRASSOM. RESULTADO QUE NÃO INDICOU 

PATOLOGIAS. QUADRO CLÍNICO AGRAVADO. NOVO EXAME EM CLÍNICA 

DIVERSA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM COLELITÍASE. ALEGAÇÃO DE 

ERRO MÉDICO. ERRO CUJA CERTIFICAÇÃO DEPENDE DE PROVA 

PERICIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. A 

configuração do erro médico, na medicina diagnóstica, depende da 

certeza científica quanto à sua ocorrência para o que contribuem as 

circunstâncias de método, tempo de realização e condição patológica do 

paciente. Necessária a realização de perícia nos exames médicos 

realizados para que se ateste a efetividade do erro médico, prova 

incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis. Por se 

tratar de matéria de ordem pública, a incompetência do juízo pode ser 

reconhecida de ofício. Recurso parcialmente provido para anular a 

sentença prolatada e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados 

Especiais para julgar a lide (TJMT, Recurso Inominado nº 

0048606-88.2014.811.0001, Rel. Dr. NELSON DORIGATTI, Turma Recursal 
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Única, j. 10/10/2016 - grifo nosso). Logo, temos a incompetência absoluta 

deste juízo especializado, o que pode ser declarado de ofício, tendo em 

vista que se trata de matéria de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º 

do Código de Processo Civil. O tempo é algo preciso ante sua escassez e, 

imbuído, neste pensamento o Poder Judiciário deve pautar suas decisões, 

visando não desperdiça-lo. O art. 51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio 

impõe a extinção do feito sem resolução do mérito ante a presente 

incompetência deste Juízo. Contudo, aos próprios princípios norteadores 

do Juizado Especial, em especial em sua faceta de economia processual e 

celeridade, insculpidos no art. 2º da referida Lei; bem como em 

consonância com o art. 64, §3º do Novo Código de Processo Civil que 

dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como 

questão preliminar de contestação.[…] § 3º Caso a alegação de 

incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo 

competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento em recente julgado 

do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 113, § 2º, DO CPC. 

NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. […] 2. A 

declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a 

remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, 

consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O argumento de 

impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo 

competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, 

não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de 

configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 4. 

Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008412-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SARAIVA DIAS (REQUERENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

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 ocorrência do vício apontado pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão, tampouco, omissão. 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 (id 11553789), por 

não vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO ou OMISSÃO na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Ademais, 

certifique-se quanto a tempestividade do recurso inominado interposto 

pela parte Autora (id: 11686048), intimando-se a Requerida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006343-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO 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 o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Preliminarmente, quanto 

à falta de interesse de agir, verifico que melhor sorte não assiste à 

requerida, eis que, afigura-se como legítima a pretensão lançada na 

presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou ameaça de lesão não será 

afastada do poder judiciário, sendo a parte que invoca merecedora de um 

provimento jurisdicional, sob pena de macular o preceito constitucional que 

garante o direito de ação. Por derradeiro, destaco o entendimento do 

festejado Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de 

Direito Processual Civil, que no mesmo sentido dispõe: “A parte, frente ao 

Estado-juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste na faculdade de 

obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, quando lesados ou 

ameaçados, ou para obter a definição das situações jurídicas 

controvertidas. É o direito de ação, de natureza o publica, por referir-se a 

uma atividade pública, oficial, do Estado.” (Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, 

pag. 62) Quanto a procedência ou não do pedido, tenho que referida 

análise é feito no mérito da demanda, não podendo a parte valer-se de tais 

argumentos para afastar o provimento jurisdicional no caso em apreço. 

Uma vez rejeitada a preliminar suscitada, e por não haver arguição de 

demais preliminares, passo ao julgamento meritório. DO MÉRITO É 

incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto débito 

com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é 

desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 
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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 Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como considerando que apesar de serem 

posteriores há outra inscrição em nome da parte Requerente o que 

atenuam o abalo moral sofrido. Neste ponto destaca-se: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SÚMULA 385 DO STJ. 

INAPLICABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. […] Outrossim, 

a existência de outros apontamentos negativos em nome do consumidor 

não tem o condão de afastar o direito à indenização por dano moral, 

repercutindo, tão somente, no quantum devido a esse título. […](TJRS, 

Apelação Cível Nº 70061054078, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em 30/07/2015 - grifo nosso) Destarte, considerando todas as 

circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

1.500,00, se não consegue reverter a situação da parte autora ao “status 

quo ante”, pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. 

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006190-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR (ADVOGADO(A))

INGO JORGE BARBIAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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. 

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: 1004732-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS (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: 1004072-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER 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 ao protesto de dívida mantida pela requerida em seu nome, 

discorrendo que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não 

compareceu em audiência de conciliação e não apresentou DEFESA. É a 

síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é dispensado, 
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nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a serem 

analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos que 

autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, o 

ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento fora 

indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005825-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

GILSON LUIZ MATTES TRASEL (REQUERENTE)

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 
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Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários em razão do disposto na 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: 1000321-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

OSIEL SANTANA ANTIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL 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 o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 378 de 429



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: 1013870-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JIRLENA SILVA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

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 o débito é devido e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. MÉRITO É incontroverso 

nos autos que autora fora negativada por suposto débito com a 

Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação é desvendar 

se o apontamento fora indevido, bem como a possível responsabilização 

da requerida por tal conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a 

consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do 

débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a existência do 

débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção 

ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do 

débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em 

vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. 

VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a existência de possível 

dívida e deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar 

suas alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros de 

restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela 

efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como corolário 

natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 
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menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005803-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANA CARLA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

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 relação 

jurídica 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: 1005791-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RODRIGO EGGERT RIBEIRO (REQUERENTE)

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: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Requerente propôs a presente ação 

contra a Requerida, 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). É incontroverso, no caso presente, 

que houve a negativação do nome da Autora pelo Réu, conforme se vê 

dos documentos que acompanharam a inicial. Inobstante, sustenta a parte 

Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, tendo em 

vista a inadimplência autoral. Entrementes, em sede de contestação a 

Reclamada juntou DOCUMENTOS, tais como, contrato de prestação de 

serviços assinado e histórico de pagamentos de contas, capaz 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. De fato, conforme apontado pelo 

Réu, as assinaturas dos documentos carreados são idênticas às apostas 

pela Autora nos documentos que acompanham a inicial, não havendo 

qualquer impugnação a esse respeito. 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, 

não apresentou argumento capaz de ilidir as provas apresentadas. O 

ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito 

do autor é do réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o 

fato extintivo deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir 

do silêncio do réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato 

torna-se incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, 

cumpre trazer à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: 

“Deixando o autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado 

de fazer prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos 

na contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca 

de questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários 

ao Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 

457) Ainda, Clito Fornaciari Júnior sabiamente discute a questão, 

consoante se infere da passagem abaixo: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 
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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 

de ação. Por fim, consigno que o pedido contraposto feito pela Reclamada 

em sede de contestação deve ser acolhido, diante da recalcitrância da 

devedora e possibilidade do pleito em sede de juizados especiais, nos 

termos do art. 31 da Lei 9.099/95. “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$ 228,15 (duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC e com juros legais (1% ao 

mês) desde o vencimento dos débitos. Via de consequência DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO 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 5% sobre o valor da causa, aplicando-se, 

por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o 

valor da causa, 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: 1005790-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO EGGERT RIBEIRO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

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, quedou-se inerte. Nesse 

sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005759-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

LAERCIO COSTA (REQUERENTE)

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. 
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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, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10%, 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: 1000338-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUELTON FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por EUELTON FERNANDES DA SILVA 

em face de ADRIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto à multa contratual estipulada em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) em caso de desistência da avença, conforme cláusula 4ª do id nº 

11394139. Realizada a audiência de conciliação (id nº 13398836) esta 

restou infrutífera, tendo à parte Requerida sido intimada à apresentar 

defesa escrita no prazo legal; contudo, quedou-se inerte. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. A rigor a REVELIA decorre da ausência do réu em 

qualquer ato processual conforme art. 20 da Lei nº 9.099/95; todavia, a 

ausência de resposta no prazo legal, conforme disposto no art. 344, 

NCPC, igualmente é causa de decretação de sua revelia; portanto, 

DECRETO a REVELIA da parte Requerida. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente trouxe aos autos cópia do contrato 

pactuado entre as partes (id nº 13398836) o qual explicitamente faz 

menção quanto à multa contratual pela rescisão antecipada. Ex positis, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância 

original total de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título e multa contratual, 

devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da rescisão e com a 

incidência de juros legais e multa contratual a partir da citação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008827-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VICENCA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

U. M. ALVES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta 

por MARIA VICENCA PEREIRA DA SILVA em face de U. M. ALVES & CIA 

LTDA - ME. A parte Requerente pugnou pelo ressarcimento aduzindo que 

efetuou a compra de um óculos, contudo este apresentou vício após 06 

(seis) meses de uso consistente na distorção da película que reveste a 

lente; segundo esta ante a má-qualidade destas. Realizada a audiência de 

conciliação (id nº 13219293) esta restou infrutífera, saindo a parte 

Requerida intimada para apresentar defesa no prazo legal; contudo, 

deixou transcorrer in albis seu prazo. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Uma 

vez que a parte Requerida não apresentou contestação no prazo legal, 

com fulcro no art. 344, NCPC, DECRETO a REVELIA desta. Todavia, em 
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que pese os argumentos da parte Requerente, não há nos autos nenhum 

documento hábil a amprar sua tese; ao contrário, conforme se verifica no 

id nº 9117381, encontra-se laudo técnico emitido pela empresa 

responsável pelo produto, ESSILOR COATING, atestando a ausência de 

vício de fabricação do produto. Ainda que presente a relação de consumo, 

isto por si só não libera o consumidor de trazer aos autos provas mínimas 

a amprar o alegado; portanto, na ausência de elementos mínimos a 

evidenciarem a existência de vício do produto, bem como a amparar o 

alegado abalo moral sofrido, a tese autoral não prospera. Ex positis, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001329-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MATIAS DA SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA CRISTIANE DE OLIVEIRA ZAMBERLAN (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: 1001295-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DOUGLAS SILVA ALVES (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: 1005973-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

EDUARDO DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE (ADVOGADO(A))

AIR CANADA (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, bem como a 

desistência do feito quanto à parte ausente. 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. Diante do 

exposto, 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: 1005894-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BATISTA XAVIER (REQUERENTE)

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

DEBORA DIEL XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (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, bem como a 

desistência do feito quanto à parte ausente. 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. Diante do 

exposto, 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: 1000567-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO GONCALVES NAZARENO (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GERALDO GONCALVES NAZARENO em 

face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. A controvérsia dos autos 

cinge-se quanto à existência de relação jurídica entre as partes a permitir 

a inclusão do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Em 

sua petição inicial a parte Requerente negou a existência de vínculo; por 

seu turno, a parte Requerida afirmou por tal existência, bem como trouxe 

aos autos gravações em áudio visando corroborar suas alegações. O 

ponto controverso, qual seja, a voz contida na gravação somente poderá 

ser esclarecido mediante análise técnica especializada, visto que o 

magistrado não possui os conhecimentos técnicos necessários para 

afirmar ou negar se uma voz, em uma gravação, é ou não de determinada 

pessoa somente pela sua audição. Portanto, entendo que a submissão de 

referida gravação a perícia técnica é o único meio hábil a esclarecer a 

verdade fática. A produção de prova pericial no âmbito do Juizado 
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Especial encontra óbice na Lei n. 9.099/95. Há inúmeros julgados que 

determinam a extinção do feito ante a necessidade de produção de 

perícia. Em que pese a jurisprudência a seguir colacionada diga respeito à 

perícia grafotécnica, por certo o mesmo princípio se aplica às perícias 

fonográficas, visto que estas sejam até mais complexas do que aquelas. 

Neste sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE QUE TERIA 

SIDO EXCLUÍDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO OFERTADO PELA SEGUNDA 

RÉ POR CONTA DE SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DE ENSINO MÉDIO REALIZADO COM A PRIMEIRA RÉ. DIPLOMA 

APRESENTADO PELA PRIMEIRA QUE POSSUI ASSINATURA 

CONSTESTADA PELA SEGUNDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂMITE PERANTE JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 54 DO FONAJE. REVELIA 

DA PRIMEIRA RÉ QUE NÃO INDUZ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS 

FATOS DESCRITOS NA INICIAL, ANTE A IMPUGNAÇÃO REALIZADA PELA 

SEGUNDA RECLAMADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Diante do exposto, esta Turma 

Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste vot (TJPR - 

1ª Turma Recursal - 0009161-49.2013.8.16.0069/0 - Cianorte - Rel.: 

Leonardo Marcelo Mounic Lago - - J. 30.06.2015) (TJ-PR - RI: 

000916149201381600690 PR 0009161-49.2013.8.16.0069/0 (Acórdão), 

Relator: Leonardo Marcelo Mounic Lago, Data de Julgamento: 30/06/2015, 

1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/07/2015 - grifo nosso) Logo, 

temos a incompetência absoluta deste juízo especializado, o que pode ser 

declarado de ofício, tendo em vista que se trata de matéria de ordem 

pública, nos termos do art. 64, §1º do Código de Processo Civil. O tempo é 

algo preciso ante sua escassez e, imbuído, neste pensamento o Poder 

Judiciário deve pautar suas decisões, visando não desperdiça-lo. O art. 

51, II da Lei nº 9.099/95 em princípio impõe a extinção do feito sem 

resolução do mérito ante a presente incompetência deste Juízo. Contudo, 

aos próprios princípios norteadores do Juizado Especial, em especial em 

sua faceta de economia processual e celeridade, insculpidos no art. 2º da 

referida Lei; bem como em consonância com o art. 64, §3º do Novo Código 

de Processo Civil que dispõe: Art. 64. A incompetência, absoluta ou 

relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.[…] § 3º 

Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão 

remetidos ao juízo competente. Vale dizer que nesta linha de pensamento 

em recente julgado do STJ, foi proferido o seguinte acórdão: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CPC/73. RECONHECIMENTO DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 

113, § 2º, DO CPC. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO 

COMPETENTE. […] 2. A declaração de incompetência absoluta do juízo tem 

por consequência a remessa dos autos àquele competente para a 

apreciação da lide, consoante disposto no art. 113, § 2º, do CPC/73. 3. O 

argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos 

para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento 

eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob 

pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. 

4. Saliente-se que, no caso, a extinção do feito acarretaria prejuízos de 

ordem material à parte recorrente, a qual ficará impossibilitada de ajuizar 

nova demanda, em virtude do lapso decadencial. 5. Recurso especial 

provido, com a remessa dos autos para o juízo da Seção Judiciária do 

Distrito Federal. (REsp 1526914/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, 

julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016 - grifo nosso). Ainda é imperioso 

destacar que a opção pela remessa dos presente autos ao Juízo 

competente ao invés de sua extinção sem resolução do mérito vai ao 

encontro da integração proporcionada entre os Juízos desta Comarca, e 

porque não dizer deste Estado, com a implantação do Processo Judicial 

Eletrônico. Ex positis, com fulcro no art. 51, II da Lei nº 9.099/95 c.c art. 64, 

§3º, NCPC, DECLINO a COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente, 

devendo o feito ser redistribuído para uma das Varas Cíveis da Comarca 

de Sinop/MT. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012665-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAMIRES BENETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ANTONIO ANDRADE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

REDE BRAZIL MAQUINAS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11923449. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à alegada ausência de análise de questão de mérito que 

obstaria o dano moral da parte Requerente. Em seu recurso, reitera que a 

inscrição em cadastro de inadimplentes era devida, porém após a rescisão 

do negócio a parte Requerente quedou-se inerte em pleitear a baixa, da 

qual estaria ciente, de seu nome dos cadastros negativistas. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. Pelo teor dos argumentos trazidos aos autos pela 

parte Embargante denota-se que este pretende à rediscussão do mérito, 

visando elidir a existência de dano moral a ser indenizado pela alegada 

inércia da parte Requerente, ora Embargada; todavia, a jurisprudência é 

firme no entendimento de que tal discussão não é cabível em sede de 

Embargos. A propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma 

Recursal do E. TJMT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE 

DE EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS 

REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na 

estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida 

porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da 

Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. 

Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e 

fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador 

dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais aventadas 

pelas partes. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em igual sentido é 

o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em casos 

semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Não há que se falar em omissão, ou mesmo ausência de 

fundamentação, quanto a sentença se fundamenta nos fatos e teses 

arguidas, apenas não contemplando a tese defensiva suscitada. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-95.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

GRACIELLA PEREIRA UMAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
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TUTELA ANTECIPADA proposta por GRACIELLA PEREIRA UMAR em face 

de SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL. A 

controvérsia dos autos cinge-se quanto à existência de relação jurídica 

entre as partes a autorizar a inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastro de inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidade passo a 

análise do mérito. Ao impugnar o extrato de negativações trazido aos 

autos pela parte Requerente, incumbia à parte Requerente fazer prova 

quanto a eventual existência de outros débitos, eis que, assim como o 

autor, também possui acesso a tais cadastros. Uma vez que a parte 

Requerente imputa fato negativo – inexistência do relação jurídica – em 

atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do ônus da 

prova em seu favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de trazer 

aos autos prova da referida origem do débito. Verifica-se que a parte 

Requerida arguiu pela validade de print screen ou telas sistêmicas, 

contudo não trouxe nenhuma sequer aos autos. E, nesta senda, não 

havendo nos autos quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da 

inscrição do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, 

impõe-se o seu reconhecimento como indevido o que, segundo melhor 

entendimento jurisprudencial enseja a reparação moral. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO 

MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que 

reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a reparação pela 

inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. […] RECURSOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

12/12/2016 - grifo nosso). Todavia, no que tange ao dano moral, aplicável 

ao feito a Súmula 385, STJ, eis que a parte Requerente, conforme extrato 

carreado aos autos (id nº 9076857), inscrições desabonadoras prévias. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida 

no id nº 10838660 e DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido 

nestes autos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010062-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

M.C. NERVO E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE GRAOS AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. 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: 1009996-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROGERIO CALEFFI (REQUERENTE)

MARISTELA REIS FRIZON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001411-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CARNIEL DALL ASTRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. 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: 1004664-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

JOICEMARA MARTINS XAVIER (REQUERENTE)

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 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: 1001118-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

AGNALDO JOSE SANTANA (REQUERENTE)

ALEX GALVANI MICHELAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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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: 1003872-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS SANTOS MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001563-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (REQUERENTE)

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

JOHNNY DE SOUZA NOLETO em face de OI MOVEL S.A. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto à inscrição do nome da parte Requerente em 

cadastros de inadimplentes por débito que este nega. Ressai dos autos 

que a parte Requerente afirma que solicitou o cancelamento do serviço e 

quitou todos os débitos pendentes. Por seu turno a parte Requerida aduz 

haver débito em aberto, sendo lícita a inclusão em cadastro de 

inadimplentes. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Não havendo preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Uma vez 

que a parte Requerente imputa fato negativo – inexistência de débitos – 

em atenção ao disposto no art. 6º, VIII, CDC, impõe a inversão do ônus da 

prova em seu favor, cabendo assim a parte Requerida o dever de trazer 

aos autos prova da referida origem do débito. A parte Requerente aduziu 

que solicitou o cancelamento do serviço em maio/2017 através do 

protocolo nº 201700109805750; ao receber a fatura referente à 26.05 e 

25.06.2017, em ligação de protocolo nº 20171117824206 foi informado 

para desconsiderar o débito. Por seu turno, a parte Requerida aduz que o 

cancelamento se deu em 19.06.2017 através do protocolo nº 

201700109823398, o qual se consolidou em 21.06.2017 e ensejou a 

emissão do débito no valor de R$ 213,51. Contudo a narrativa fática da 

parte Requerida não se coaduna com as provas por esta produzidas. Em 

sua contestação afirmou que não emitiu a cobrança da fatura referente à 

junho/2017 que compreenderia 03.05.2017 e 03.06.2017 e que houve o 

bloqueio total em 20.06.2017. Ora, não se mostra plausível que a parte 

Requerida afirme que não emitiu cobrança referente à junho/2017, porém 

ainda assim impute ao consumidor o ônus da inadimplência. Caso, o valor 

de R$ 213,51 seja referente ao mês de junho/2017, tem-se por ilícita a 

inclusão do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, se 

não lhe foi oportunizado o tempestivo adimplemento do débito; ademais, 

não há nos autos, nenhuma evidência de que a solicitação de 

cancelamento ocorreu em 19.06.2017, como afirma a parte Requerida, 

posto que apesar de trazer aos autos o número do protocolo, não juntou 

cópia do referido áudio, muito menos da gravação do protocolo nº 

201700109805750 a qual a parte Requerente aduz ter solicitado o 

cancelamento em maio/2017. E, nesta senda, não havendo nos autos 

quaisquer provas mínimas a amparar a regularidade da inscrição do nome 

da parte Requerente em cadastro de inadimplentes, impõe-se o seu 

reconhecimento como indevido o que, segundo melhor entendimento 

jurisprudencial enseja a reparação moral. Neste sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL. PESSOA 

FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A inscrição indevida em cadastros 

restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que 

dispensa prova da lesão. - Circunstância dos autos em que reconhecida a 

inexistência da dívida impunha-se a reparação pela inscrição indevida; e a 

sentença não merece reparo. […] RECURSOS DESPROVIDOS. (Apelação 

Cível Nº 70071575302, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 12/12/2016 - grifo nosso). É 

sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio 

judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o 

quantum indenizatório pelo dano sofrido. Referido quantum deve ser 

representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se 

de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a 

reiterar os fatos danosos. O valor não pode ser excessivo a ponto de 

ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto 

de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) para a Requerente é razoável de acordo com as lesão 

que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR a 

TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 12261294; DECLARAR a 

INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS discutido nestes autos; bem como CONDENAR 

a parte Requerida a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

prolação desta sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA TAVARES SILVA (REQUERENTE)

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11460546. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à alegada ausência de análise do procedimento adotado 
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pela parte Requerida na inspeção técnica do medidor. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. 

Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo notoriamente busca 

a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível pela via pretendida. 

Pelo teor dos argumentos trazidos aos autos pela parte Embargante 

denota-se que este pretende à rediscussão do mérito, visando elidir a 

existência de dano moral a ser indenizado pela alegada inércia da parte 

Requerente, ora Embargada; todavia, a jurisprudência é firme no 

entendimento de que tal discussão não é cabível em sede de Embargos. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento da Turma Recursal do E. TJMT: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE EMBARGOS QUE 

VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos 

declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na 

sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95, sendo 

vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Inexistente qualquer 

mácula no julgado que, de maneira clara e fundamentada, analisou o caso 

posto, estando o órgão julgador dispensado de rebater, uma a uma, as 

teses e regras legais aventadas pelas partes. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 388672320168110001/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017 - grifo nosso) Em 

igual sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça em 

casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 1. 

ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO 

CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE DA VIA 

ELEITA. 2. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO JULGADO. REPERCUSSÃO 

GERAL NO STF. NECESSIDADE DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO PARA A 

SUSPENSÃO DOS AUTOS NO STJ. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O mero 

descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza 

que seja invocado o art. 1.022 do CPC/2015, já que os embargos 

declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já 

decidida. […] 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no 

AgInt no AREsp 929.720/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017 - grifo nosso). 

Por estas considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento 

do presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. Não há que se falar em omissão, ou mesmo ausência de 

fundamentação, quanto a sentença se fundamenta nos fatos e teses 

arguidas, apenas não contemplando a tese defensiva suscitada. Diante do 

exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES 

PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003989-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

ALVARO LUIZ BEPPLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. (REQUERIDO)

RAPHAEL FELIPPE CORREIA LIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente 

o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ALVARO LUIZ BEPPLER em face de 

MUITOFACIL ARRECADACAO E RECEBIMENTO LTDA. Ressai dos autos 

que a parte Requerente utilizou-se do sistema de pagamentos da parte 

Requerida (PAGFÁCIL) para adimplir com a parcela de R$ 713,00 

(setecentos e treze reais) vencida em 21.08.2017 objeto do consórcio de 

uma motocicleta; contudo, uma terceira empresa de cobrança realizou 

diversos contatos buscando o adimplemento da parcela e que, segundo 

esta encontrava-se aberto. Não havendo arguições de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Em que 

pese a parte Requerida aduza pela inexistência de falha na prestação do 

seu serviço esta não trouxe aos autos nenhuma prova a amprar sua tese. 

Ônus este que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, CPC. É 

incontroverso que a parte Requerente adimpliu a parcela através do 

sistema da parte Requerida, não apenas ante a existência do boleto para 

tanto (id nº ), mas também ante a confissão em sede de contestação. Pois 

bem, neste diapasão incumbia à parte Requerida demonstrar nos autos, 

alternativamente, que não recebeu o repasse do banco utilizado pela parte 

Requerente ou que efetuou o repasse ao credor original. Porém, nenhuma 

das hipóteses acima ventiladas a parte Requerida demonstrou. O prejuízo 

material restou comprovado através do comprovante de adimplemento 

posterior da parecela vencida em 21.08.2017 no valor de R$ 823,92 

(oitocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos) devendo este 

valor ser restituído na forma simples à parte Requerente, posto que a 

situação fática narrada não se almoda à hipotese de repetição em dobro. 

A parte Requerente fundamenta seu pedido no art. 940, CC; contudo, 

referido texto legal é explícito em aplicar-se “aquele que demandar por 

divida já paga”; contudo, tem-se que em nenhum momento a parte 

Requerida demandou judicialmente a parte Requerente pelo débito da 

parcela vencida em 21.08.2017. Por fim, no que tange ao dano moral não 

se verifica a sua ocorrência, posto que a mera cobrança tal como 

praticada pela empresa contratada pelo consórcio não se revelou abusiva; 

todavia, caso o tivesse sido, não seria a parte Requerida legitimidada 

passiva para responder por atos de terceiros. Ex positis, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para condenar a parte Requerida a restituir, na forma simples, a 

importância de R$ 823,92 (oitocentos e vinte e três reais e noventa e dois 

centavos) devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso, 

20.09.2017, com a incidência de juros legais fixados em 1% ao mês a 

partir da citação e via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013040-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RUFINO CORDEIRO NETO (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 na pessoa de seu advogado em 24.08.2017, às 09h37min 

conforme intimação de id nº 643996 . 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. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006967-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

STEPHANY CRESTANI (REQUERENTE)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 
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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). CANCELO a audiência de 

conciliação designada, nestes autos, para 27.08.2018, às 17h45. 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171950 Nr: 6917-90.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSOM KULKKAMP, ROBSON BRENO 

ROCHA ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAYTON OLIMPIO 

PINTO, para devolução dos autos nº 6917-90.2012.811.0015, Protocolo 

171950, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242223 Nr: 13525-02.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDER APARECIDO GONÇALVES, Cpf: 

05191085906, Rg: 9.488.882-4, Filiação: Luzia Ferreira Gonçalves e 

Francisco Cenedo Gonçalves, data de nascimento: 21/04/1983, 

brasileiro(a), natural de Rolândia-PR, convivente, segurança, tapeceiro, 

Telefone 9957-5397. 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: Ação Penal - Código Apolo 242223Acusado: Eder Aparecido 

GonçalvesVistos.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com 

base em Inquérito Policial, ofereceu denúncia contra Eder Aparecido 

Gonçalves, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do 

delito capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal, com a incidência da 

Lei n. 11.340/06.Narrou a exordial que no dia 17/08/2015, por volta das 07 

horas, na residência localizada na Rua Projetada I, n. 13, Bairro Vila 

Lobos, nesta cidade, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua 

convivente Patrícia Aparecida Vargete, causando-lhe lesões corporais.A 

denúncia foi recebida em 02/09/2015 (fls. 34/35). O acusado foi citado 

pessoalmente (fls. 42/43) e apresentou resposta à acusação à fl. 46.A 

audiência de instrução se realizou em 12/09/2016 (fl. 77), oportunidade em 

que foram inquiridas as testemunhas de acusação/defesa (fls. 78/79), 

com teor gravado em mídia digital (áudio e vídeo) anexa à fl. 80 (com 

qualidade audiovisual), nos termos do artigo 405, §1º, do CPP.O 

interrogatório foi colhido por meio de carta precatória, conforme teor 

gravado no CD à fl. 85 (com qualidade audiovisual).Os memoriais finais do 

Ministério Público vieram às fls. 86/87, postulando pela condenação nos 

termos da denúncia. A defesa, no mesmo momento processual (fls. 

89/89-verso), requereu o reconhecimento da atenuante da confissão 

espontânea.FAC’s e Certidões criminais às fls. 32, 56/57, 63, 69/70 e 

90.Vieram-me os autos conclusos para prolação da sentença.É o relatório. 

Fundamento e decido.Versam os presentes autos sobre ação penal 

pública incondicionada movida em desfavor de Eder Aparecido Gonçalves, 

dando-o como incurso nas penas do delito capitulado no artigo 129, §9º, 

do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06.A materialidade está 

consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 03/03-verso), bem como 

na confissão perante a Autoridade Policial (fls. 11/12) e em Juízo (CD à fl. 

85), corroborada com a prova testemunhal judicializada, a teor dos artigos 

155 e 197 do CPP.A autoria do mesmo modo mostrou-se induvidosa e 

aponta para o acusado, mormente diante da confissão, compatibilizada 

com os depoimentos testemunhas, colhidos em Juízo (CPP, artigos 155 e 

197) – CD’s às fls. 80 e 85.Nessa senda, passo, doravante, a expor as 

provas utilizadas para convencimento, nos termos acima mencionados, as 

quais conduzem ao édito condenatório, transcrevendo a síntese dos 

depoimentos e do interrogatório colhidos em Juízo, tecendo as 

considerações pertinentes a cada uma delas.A testemunha de 

acusação/defesa PM Wender de Souza Moraes, em Juízo (CD à fl. 80), 

afirmou o que segue:“O depoente recebeu uma informação, via rádio, de 

que a vítima tinha ligado no número 190 e teria relatado que o seu 

convivente teria desferido alguns golpes contra ela; se deslocou até o 

local indicado e a vítima não se encontrava mais lá, pois já estava no 

Hospital recebendo os cuidados médicos; o acusado estava no local e o 

conduziram para a Delegacia para lavrar o boletim de ocorrência; o 

depoente viu a vítima e constatou que ela estava com hematomas, os 

quais estão descritos no boletim de ocorrência, localizados na testa e na 

perna, causados pelo acusado”.A testemunha de acusação/defesa PM 

Lucélia Alves dos Santos assim expôs em Juízo (CD à fl. 80):“Se recorda 

de ter atendido a ocorrência quanto aos fatos narrados na denúncia e 

afirma realmente ter ocorrido a agressão; não se recorda dos detalhes, 

mas pelo que se recorda a vítima ficou bem lesionada na testa e quem 

teria ocasionado essa lesão teria sido o convivente dela, o acusado”.O 

acusado, em Juízo (CD à fl. 85), assim se manifestou:“Na data dos fatos o 

interrogando ingeriu bebida alcoólica e quando chegou em casa, a vítima 

foi falar com o interrogando, tendo acabado agredindo ela; começaram a 

discutir e o interrogando perdeu a cabeça e acabou agredindo a vítima; 

está com sua esposa ainda; nunca tinha agredido a vítima e depois dos 

fatos nunca mais cometeu tal ato; praticou os fatos somente uma vez”.Em 

análise às provas dos autos, mormente a confissão do acusado em Juízo, 

corroborada nos depoimentos testemunhais, colhido judicialmente, a teor 

dos artigos 155 e 197, ambos do CPP, verifica-se estar comprovada a 

materialidade do delito de lesão corporal contra a sua convivente, bem 

como a autoria delitiva por parte do acusado.Nesse sentido, o acusado 

afirmou em Juízo serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia e 

confessou ter agredido a sua convivente.Em sintonia com a confissão, as 

testemunhas compromissadas Wender e Lucélia asseveraram, em Juízo, 

que atenderam a ocorrência quanto aos fatos e presenciaram as lesões 

corporais na vítima, causadas pelo seu convivente.Desta feita, diante da 

confissão em Juízo, compatibilizada com a prova testemunhal judicializada, 

acima transcritas, a teor do que dispõem os artigos 155 e 197, ambos do 

Código de Processo Penal, provada a prática do crime previsto no artigo 

129, §9º, do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06 por parte 

do acusado. Assim, delineada a materialidade e a autoria delitiva, resta, 

doravante, tão-somente, a aplicação das penas para o delito previsto no 

artigo 129, §9º, do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06, em 

atendimento ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, 

artigo 5.º, inciso XLVI).D O S I M E T R I A:Considerando ter o acusado 

agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é primário; 

que não há nos autos elementos para aferir sua conduta social e 

personalidade, pois não foi submetido a exame psicossocial; que as 

circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais 

para a espécie; que a vítima não colaborou para o evento delituoso; por 

tais circunstâncias, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência 

para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo 

artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses de 
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detenção.O sentenciado possui em seu favor a atenuante da confissão 

espontânea, a qual reconheço, porém deixo de atenuar a pena por já se 

encontrar em seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do 

STJ.Transformo a pena-base obtida em provisória e, de imediato, em 

definitiva, à míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes e/ou 

atenuantes, bem como por inexistirem causas de aumento e/ou de 

diminuição de pena.O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, 

nos termos do artigo 33, do CP, sendo inaplicável o disposto no artigo 387, 

§2º, do CPP, diante do regime fixado.Tratando-se de delito cometido com 

violência à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.Não 

obstante, presentes os requisitos para a suspensão condicional da pena, 

conforme o artigo 77, caput e incisos do Código Penal.Assim, faculto a 

suspensão da reprimenda acima fixada pelo prazo de 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das condições a serem fixadas pelo Juízo das 

Execuções Penais, na audiência admonitória.D I S P O S I T I V OPor todo o 

exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia (fls. 01c/01d), 

para:CONDENAR EDER APARECIDO GONÇALVES, brasileiro, nascido no 

dia 21/04/1983, na cidade de Rolândia/PR, filho de Luzia Ferreira 

Gonçalves e Francisco Cenedo Gonçalves, residente na Rua Cento e 

Quatro, n. 1137, Bairro São José III, Sarandi/PR, por violar a norma penal 

incriminadora prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, com a 

incidência da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de 

detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, facultando-lhe a 

suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições 

previstas no artigo 78 do Código Penal, a lhe serem especificadas na 

audiência admonitória (Juízo da Execução).Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e das despesas processuais, pois assistido da 

Defensoria Pública.O sentenciado poderá aguardar o trânsito em julgado 

da presente sentença em liberdade, haja vista estarem ausentes, neste 

momento, quaisquer das circunstâncias dos artigos 312 e 313, ambos do 

CPP, bem como diante do regime para início do cumprimento da pena 

fixado (aberto).Inaplicável o inciso IV, do art. 387, do CPP.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, observando-se os requisitos do artigo 106 da LEP, remetendo-a ao 

Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sarandi/PR (cidade em que 

reside o sentenciado).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).Nos termos do artigo 201, 

§2º, do CPP e artigo 25 da Lei n. 11.340/06, intime-se a vítima sobre o teor 

desta sentença, para conhecimento.Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensor ia Públ ica.Publ ique-se.  Int ime-se o sentenciado. 

CUMPRA-SE.Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da 

CNGC/MT.Sinop, 13 de abril de 2018.Débora Roberta Pain CaldasJuíza 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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto 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.: 279175 Nr: 15497-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PIRES VUNJAO, LUIZ HENRIQUE 

SANT'ANA RODRIGUES, ARIEL LIMA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI APOLINARIO DE AMORIM - 

OAB:21053/0

 Certifico e dou fé que o Advogado ELI APOLINARIO DE AMORIM, fica 

devidamente INTIMADO à apresentar nestes autos, resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 303179 Nr: 10310-47.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURDES BIANCHIN LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Diniz - OAB:

 EXCEPCIONALMENTE, AUTORIZO A SAÍDA TEMPORÁRIA da reeducanda 

Lourdes Bianchin Lino, para ausentar-se da comarca pelo período de 25 

(vinte e cinco) dias, a contar do dia de início efetivo de sua viagem, 

todavia excluindo-se do tempo de cumprimento de tal pena o período em 

que a recuperanda estiver viajando, eis que, durante tal lapso, não será 

possível a fiscalização da limitação de fim de semana.8 - Intime-se a 

reeducanda, para que ao retornar a esta Comarca, compareça em Juízo, 

no primeiro dia útil após seu retorno, a fim de apresentar cópias de 

eventuais passagens utilizadas para a referida viagem ou outro 

documento comprobatório de seu deslocamento. 9 - Sem embargo do que 

foi deliberado até aqui, consigno que a reeducanda deve ser advertida de 

que “a saída da comarca sem prévia autorização judicial é causa apta a 

ensejar a regressão de regime de comprimento de pena”.10 - Expeça-se a 

autorização de saída temporária.11 - Sem embargo do deliberado até aqui, 

defiro o requerido no item II da cota ministerial de fl. 43, devendo o cartório 

expedir o necessário na forma requerida.12 - Ademais, atualize-se o 

cálculo das penas restritivas de direito, em conformidade com as 

informações prestadas nos ofícios acostados nos autos e encaminhados 

pelo Lar dos Vicentinos, todavia, observando-se o disposto no art. 46, § 

4º do CP .13 - Na sequência, dê-se vista dos autos as partes para se 

manifestarem acerca do referido cálculo.Cumpra-se e intimem-se, com 

urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 297299 Nr: 6783-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ADORNO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 [Código 297299]

CERTIDÃO

Certifico que, em atendimento às Determinações, é a presente com 

finalidade de intimar advogado constituído nos autos, Dr. Névio Pegoraro, 

OAB/MT n. 6.904 B, para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

Sinop/MT,27 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 297299 Nr: 6783-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ADORNO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos etc.,

1 - Defiro o requerido pelo Dr. Promotor de Justiça em seu r. parecer 

ministerial de fl. 13, devendo o cartório dar urgente andamento no 

presente agravo em execução de pena, especialmente no afã de dar vista 

dos autos ao recorrido para apresentar as contrarrazões.

2 - Após, imediatamente conclusos.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 309897 Nr: 14573-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO MARQUES QUEIROZ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Diante do teor do oficio n° 1360/CMMCE/GCEM/DGP/18 (f. 90), informando 

que os policiais militares Anderson da Silva Harthcopf e Damião Nunes de 

Carvalho encontram-se lotados no 4° Comando Regional de 

Rondonópolis/MT e no 8° Comando Regional de Juína, respectivamente, em 

observância ao art. 222, caput, do CPP, expeça-se carta precatória aos 

respectivos Juízos, a fim de inquirir tais policiais.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 11.6.2018 (f. 79)

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 318801 Nr: 2209-84.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BENTO PACHECO, JOHN LENNON SILVA PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo o advogado DIOGO LOPES VILELA BERBEL, 

inscrito OAB/PR 41766, para, no prazo legal, cumprir o postulado às fl. 165 

e 216, conforme determinado às fl. 220.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 18210.28.2014.811.0002– CÓDIGO 353301

INTIMAÇÃO DO Dra. ARIANA SILVA PINHEIRO, OAB/MT N.º17.573, para 

que tome ciência que o processo n. º 18210.28.2014.811.0002 – CÓDIGO 

353301, da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 986, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 18/07/2018.

 

Processo n. º 23420-65.2011.0002 – CÓDIGO 279609

INTIMAÇÃO DO DR. GIVANILDO GOMES, OAB/MT N.º 12.635, para que 

tome ciência que o processo n. º 23420-65.2011.0002 – CÓDIGO 279609, 

da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande 

– MT, arquivado na caixa 899, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 21/06/2018.

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.: 213140 Nr: 8587-47.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVRF-rPmRRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russivelt Paes da Cunha - 

OAB:3942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a fim de possibilitar o cumprimento da r. decisão de fls. 101, 

encaminho ao DJE, INTIMAÇÃO AO EXEQUENTE PARA APRESENTAR O 

CÁLCULO ATUALIZADO DA DÍVIDA COBRADA NESTA EXECUÇÃO, para 

que possa constar do Ofício a ser enviado para protesto.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 328395 Nr: 24712-17.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMFP, LPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (01) ano), a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 322811 Nr: 19231-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSL, SDMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE (30) DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de (30) trinta, a depender de providências 

única e exclusivamene do Requerente.

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004538-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON (ADVOGADO(A))

GILBERTO PADILHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENNO CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

1004538-28.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora , para 

ciência da certidão que designou audiência de ID 14942595. Várzea 

Grande/MT, 24 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005296-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

RAFAELA GODINHO RAMOS (AUTOR(A))

JOHNAN AMARAL TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (ADVOGADO(A))

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI (RÉU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005296-07.2017.8.11.0002. Vistos etc. Alegações 

finais no prazo sucessivo de 15 dias. Em seguida, conclusos para 

sentença. Cumpra-se”. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006969-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARMEM MARIA HERDINA (REQUERENTE)

LUIZ ERNESTO HERDINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006969-98.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. Trata-se de Alvará Judicial. Oficie-se à Caixa Econômica 

Federal para que informe a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

existência de saldo de FGTS, PIS/PASEP ou outros eventuais valores 

depositados na conta do “de cujus” JAKSON HERDINA ou Jacson Herdina, 

RG. 1104332-6 SSP/MT e CPF nº. 014.637.871-70, data de nascimento 

03/06/1977, filiação: Luiz Ernesto Herdina e Carmen Maria Herdina. Com o 

aporte das informações nos autos, diga a parte autora e o Ministério 

Público. Intimem-se os requerentes para trazer aos autos a certidão de 

dependentes do "de cujus" junto a Previdência Social. Após as 

providências acima, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 27 de 

Agosto de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009209-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. E. (ADVOGADO(A))

E. A. B. M. (ADVOGADO(A))

F. A. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009209-94.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Acolho o 

parecer ministerial (Id. 14254500). Intime-se a parte autora, por Advogada, 

para carrear aos autos cópia integral do processo que tramita na Comarca 

de Barra do Bugres, no prazo de 05 (cinco) dias. Elabore-se estudo 

psicossocial na residência do genitor e com os infantes, visando averiguar 

a situação fática dos menores e do requerente, além de outras 

considerações que a equipe multidisciplinar entender necessárias, 

respondendo os questionamentos do Ministério Público, no prazo de 30 

(trinta) dias. Elabore-se estudo psicossocial na residência da ré, 

expedindo-se carta precatória para tal fim. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002606-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE HUGO DE FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

classe não necessita de requerido (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GASPAR LUIZ DE FARIA (HERDEIRO)

ZILDA LENIR FARIA CABRAL (HERDEIRO)

ONILDA DIVINA DA SILVA (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002606-68.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. O requerente deve trazer aos 

autos a certidão de dependentes do falecido junto ao INSS. Intime-se. 

Cumpra-se como determinado id. 12592357. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 425030 Nr: 24625-90.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PKGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493, WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - 

OAB:10.201/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Distrito 

Federal - OAB:

 SENTENÇA: “(...) FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINARES DA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. LEI Nº 8.069/1990. A parte ré, em 

contestação, arguiu a incompetência deste Juízo para análise do pedido, 

eis que o menor de idade reside na cidade satélite de Ceilândia, no Distrito 

Federal/DF. DA COISA JULGADA. Compulsando os autos, verifica-se que 

o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. A requerida trouxe 

aos autos cópia do acordo celebrado entre as partes no ano de 2016. 

Com efeito, este processo foi ajuizado em data de 27/11/2015 (fls. 04). Em 

data de 05/09/2016, autor e ré celebraram composição amigável no 

processo n. 2016.03.1.007129-6, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara 

de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia (fls. 131/132). Assim, não há 

o que ser debatido nestes autos, eis que a guarda, objeto desta ação, já 

foi definida judicialmente. Eventual mudança da guarda somente pode ser 

discutida em ação própria, com fundamentos diversos dos contidos 

nestes autos, eis que de modificação da guarda se tratará e deverá estar 

fundada em motivos que a justifiquem. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, diante da ausência de interesse no 

prosseguimento deste feito, eis que a guarda já foi definida judicialmente, 

após o ajuizamento desta ação, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. P. R. I. 

Isento de custas, face a gratuidade (fls. 17). Após o trânsito em julgado, 

ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.”

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 232108 Nr: 12176-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDP, CBDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RWBDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:11655/MT, Manoel Santa do Nascimento 

Neto-ESTAGIARIO - OAB:17879/E

 Ex Positis, por tudo que dos autos consta, e diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada e nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, via de 

consequência; DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de 

mérito. Isento de custas e honorários face à gratuidade de Justiça 

deferida à fl. 19. Notifique-se ao Parquet.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Decorrido o prazo recursal, certifique-se e remeta-se ao 

arquivo com as baixas e anotações de praxe.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007045-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR JOAO STROHER (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do oficial de justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 419993 Nr: 21991-24.2015.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOLEDO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO BRAGA BASSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105, GILBERTO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA - OAB:OAB/BA 

22.772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE ROCHA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB-MT 10881

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a peericia designada 

para o dia 21 de setembro de 2018, às 14:00 horas, no seguinte local: 

Avenida Ary Coelho, 193, na cidade de Rondonópolis - MT. Deverá o 

requerido disponibilizar à requerente, quem solicitou a prova, a 

motocicleta, a fim de que a desloque para Rondonópolis, local onde há 

pista capaz de realizar a diligência com a motocicleta em alta velocidade, 

conforme informado e requerido pelo expert às fls. 106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 405515 Nr: 14231-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE TATIANE DA SILVA SOLZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424575 Nr: 24396-33.2015.811.0002

 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: REGINALDO SILVA MAGOSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, ATRAVÉS DO ADV. EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS, OAB-MT 13431-B, PARA JUNTAR 

AOS AUTOS O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, 

MEDIANTE GUIA A SER EMITIDA NO SÍTIO DO TJMT, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DO R. DESP. DE P. 78.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 344931 Nr: 11837-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO INÁCIO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR COSTA - OAB:11399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

Em regra, uma vez iniciada a recuperação judicial e apresentado o plano, é 

mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos 

ao Juízo Recuperacional, sob pena de esvaziamento dos propósitos da 

recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias de 

suspensão, de que trata o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

 Neste sentido colaciono recente entendimento do Ministro MARCO BUZZI 

ao decidir conflito de competência referente à execuções após o decurso 

do prazo de blindagem previsto pela Lei 11.101/05.

[...] É atribuição exclusiva do Juízo universal apreciar atos de constrição 

que irão interferir na preservação da atividade empresarial, sendo 

competente para constatar o caráter extraconcursal do crédito discutido 

nos autos da ação de execução. [...] "apesar de serem constituídos 

posteriormente ao advento da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a 

conduz o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos 

créditos extraconcursais" (CC nº 123.114/AL, Rel. Ministra Maria Isabel 

Gallotti, DJe 08/08/2017). (STJ - CC 153762 MG 2017/0198813-3 

Publicação DJ 01/09/2017).

Frisa-se ainda que, a certidão do crédito constituído na sentença deve ser 

requerida junto à secretaria desta vara, uma vez que se trata de diligência 

da parte.

Em assim sendo, em atenção ao requerido no petitório de fls. 144/146, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 544266 Nr: 11934-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILVANE FERREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BB 

SEGUROS/COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13.379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, proposto por Dilvane 

Ferreira de Barros em desfavor de Banco do Brasil S.A e BB Seguros 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Da análise dos autos, denota-se que estão ausentes alguns dos 

documentos determinados no artigo 522, parágrafo único, incisos II e III no 

CPC.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze)dias, emendar a inicial, providenciando: a juntada certidão de 

interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo e procurações 

outorgada pelas partes requeridas nos autos principais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, do 

CPC):

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 327009 Nr: 23343-85.2013.811.0002

 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: LIDIANE ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA COMPARECER A PERICIA 

MARCADA PARA DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, AS 9.00 HORAS, NO 

ENDEREÇO CONSTANTANTE AS FLS 96. MUNIDOS DOS DOCUMENTOS 

SOLICITADOS ÀS FLS 96, ITENS 1 E 2 NADA MAIS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007131-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA (AUTOR(A))

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RANCHO T AGROPECUARIA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007131-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA RÉU: RANCHO T 

AGROPECUARIA LTDA - EPP Vistos. Considerando o teor do petitório de 

id. 14952830, em que a parte ré pugna pela reconsideração da decisão 

que concedeu a liminar de reintegração de posse, revogando a medida, 

bem assim o disposto no art. artigo 9º do CPC, segundo o qual não se 

proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida, faz-se pertinente a intimação do autor para se manifestar quanto 

aos argumentos e pedidos da requerida. Sem prejuízo, constata-se que a 

requerida informou ter ajuizado Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas 

e Danos e Lucros Cessantes n° 1007488-73.2018.8.11.0002, em trâmite 

perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. Referida ação 

objetiva a rescisão do contrato de Compra e Venda firmado entre as 

partes deste processo. Portanto, à vista da identidade das partes e da 

causa de pedir, é evidente a conexão e o risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, motivo pelo 

qual os processos deverão ser reunidos para julgamento conjunto (art. 55 

c/c 54, § 3º, ambos do CPC). De outro norte, verifica-se que aquele 

processo foi distribuído em 20/08/2018 (id. 14952836 - Pág. 2), 

posteriormente ao presente feito (13/08/2018), de forma que este juízo é o 

prevento para jugar as ações. Diante do exposto, reconheço a conexão 

existente entre as ações supramencionadas, contudo, declaro a 

competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT para 

processar e julgar os feitos conexos. Destarte, determino: 1) Intime-se o 

autor para, querendo, manifestar quanto ao pedido de reconsideração 

apresentado pela requerida, no prazo de 10 (dez) dias. 2) Oficie-se à 1ª 

Vara Cível desta Comarca comunicado acerca dessa decisão, 

remetendo-lhe cópia, e ao mesmo tempo, solicitando a remessa dos autos 

de n.º 1007488-73.2018.8.11.0002, que doravante deverá ser processado 

e julgado neste juízo. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam 

os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 

27 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007672-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007672-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SONIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS RÉU: AGEMED SAUDE 

S/A Vistos. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, em que SONIA MARIA 

PINHEIRO DOS SANTOS requer seja determinado que a requerida, 

AGEMED SAÚDE S.A, autorize a realização de todo e qualquer 

procedimento necessário e indicativo ao tratamento de sua patologia, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa Compulsando os 

autos, verifica-se que em razão do diagnóstico da requerente seu médico 

recomendou a realização de tireoidetocmia total e monitorização de 

neurofisiológica intraoperatória (códigos: 30213053 – 20202040). Ao 

proceder com a análise regulatória e médica dos procedimentos 

solicitados, a requerida emitiu parecer favorável apenas à realização de 

tireoidectomia total, informando que a monitoração neurofisiologia 

intra-operatória é dispensável para a realização da tireoitectomia. Consta a 

observação de que aguarda justificativa técnica do médico quanto ao 

pedido (id. 14968245). Nota-se que, a análise quanto à necessidade dos 

procedimentos médicos indicados para a requerente foi realizada por uma 

equipe de auditoria médica, o comunicado do indeferimento foi emitido em 

21 de junho, após o que não consta qualquer outro documento informando 

acerca da necessidade da Monitoração Neurofisiológica para a realização 

da cirurgia. De tal modo, determino a intimação da autora, na pessoa do 

seu procurador, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos 

parecer médico atestando quanto à necessidade do procedimento médico 

não autorizado pela requerida, sob pena do indeferimento do pedido de 

tutela de urgência. Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 27 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007020-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE XAVIER DE CAMPOS (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007020-12.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reparação por Dano Material e Moral com 

Pedido de Liminar proposta por Elizete Xavier de Campos em desfavor de 

Banco Pan S/A aduzindo, em síntese, que foi surpreendida com 

correspondência do Banco do Brasil informando que possuía pendências 

que poderiam ocasionar o bloqueio do cartão e reanálise do limite e 

quando foi verificar constatou negativação em seu nome realizada pelo 

Banco Pan, instituição bancária requerida. Afirma possuir contrato de 

empréstimo com o requerido, porém as parcelas são no valor de R$83,44 

e que em contato com o banco réu foi informada de que possuía duas 

parcelas no valor de R$209,00 em aberto, contudo não entende devido, 

pois está em dia com os pagamento da parcela convencionada, uma vez 

que são descontados diretamente de sua aposentadoria, logo não 

reconhece a negativação levada a efeito pela requerida na importância de 

R$3.813,30. Liminarmente, requer que a demandada seja compelida a 

retirar seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária. No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito no valor 

de R$3.813,30 e de supostas parcelas de R$209,00, pela condenação da 

ré ao pagamento pelos danos morais ocasionados, pugna pela concessão 

da justiça gratuita e inversão do ônus da prova. Juntou procuração, 

extrato comprovando a negativação em seu nome, holerite demonstrando 

os descontos mensais, declaração de hipossuficiência e documentos 

pessoais. 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 tenha que aguardar o término da demanda para ter seus dados 

excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Já a probabilidade do direito 

restou evidenciada nos documentos acostados aos autos, respaldados 

pela caução ofertada pela requerente. Ante o exposto, tendo em vista a 

presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA 
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DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, 

para determinar que empresa ré, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito 

sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada ao valor da 

causa. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para levantar o depósito e comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 08 de novembro de 2018, às 17h00min, consigno 

que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

No mais, estando evidenciada a hipossuficiência da parte demandante em 

relação à requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, no 

termos do art. 6º, VIII, do CDC. Por fim, CONCEDO à autora os benefícios 

da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 13 de agosto de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005447-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA GOMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SARA INGRID MOREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SIMONE DE ARAUJO DIAS (AUTOR(A))

SILBENE SILVA DE ARRUDA (AUTOR(A))

SUELY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

SOISE MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

TAIZA VALADARES SANTOS (AUTOR(A))

TAINARA BARBOSA DA SILVA BOSCO (AUTOR(A))

TATIANE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

TALITA DEONIZIA DA SILVA JESUS (AUTOR(A))

THAYANE SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

THAMIRES CRISTINA TOLEDO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

VALDIRENE DE SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

THUANY ALEXIA BORGES DA MATA (AUTOR(A))

VALQUIRIA DA CRUZ SILVA DO CARMO (AUTOR(A))

PATRICIA MAYARA BATISTA CORREA (AUTOR(A))

VANESSA CLARA OLIVEIRA GUEDES DA SILVA (AUTOR(A))

VANDERLUCIA ODILOM DA SILVA RAMOS (AUTOR(A))

VERBENA DA SILVA SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

VERA NICE ELIDIO DA SILVA (AUTOR(A))

WILMAR CESAR DE ARRUDA COSTA (AUTOR(A))

WALDECIRA MARIA DO AMARANTE (AUTOR(A))

LOHANE SUMAYA NASCIMENTO (AUTOR(A))

LEOMAR CANABARRO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIA MARTINS DE ANDRADE (AUTOR(A))

LUANE CARMEM COSTA SANTOS (AUTOR(A))

MARCOLINA IMACULADA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIVANIA CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

MARCILENE CONCEICAO CURVO (AUTOR(A))

MARCILEI MARIA CURVO (AUTOR(A))

MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES DO MONTE (AUTOR(A))

MARIANA CARDOSO (AUTOR(A))

MARIA MARCILENE PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MONIK DE BARROS FERREIRA (AUTOR(A))

MEURE SANDRA SILVA CAMPOS (AUTOR(A))

OLIVIA VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

NILSON JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

PAULO MANOEL DE ALMEIDA (AUTOR(A))

RAIANE DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

RAIANE MARIA DE SOUZA SOARES (AUTOR(A))

RENATA GARCIA DE SOUSA (AUTOR(A))

RAYSA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

ROSA FRANCELINA DE LARA (AUTOR(A))

RENATO SANDRO DA COSTA (AUTOR(A))

ROSALIA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

ROSA MARIA ALVES PINHEIRO (AUTOR(A))

ROSIMEIRE DA SILVA BARROS (AUTOR(A))

ROSIMEIRE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

SANTINA ROCHA DE ARAUJO (AUTOR(A))

ROZIELE ALVES BROZEQUINE (AUTOR(A))

EDUARDA PIRES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

EDIVANE CUNHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ELIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELAINE ALVES (AUTOR(A))

EMILE CRISTINA SILVA DE CAMPOS (AUTOR(A))

FABIOLA DA SILVA MOREIRA (AUTOR(A))

FABIANA MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FAUSTINO LIANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCIELLY MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

GILMARA SOUZA DE MORAES (AUTOR(A))

FRANCIELLY PEREIRA GAUNA (AUTOR(A))

GRACIELLY RODRIGUES LEMES (AUTOR(A))

GONCALO SANTIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

GUIOMAR MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

GUIDA ELIETE DE MORAES RODRIGUES (AUTOR(A))

IOLANDA DE MOURA ARRUDA (AUTOR(A))

INGRID MACHADO KUMAKURA (AUTOR(A))

JACKELINE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JAQUELINE DIRCE DE ARRUDA (AUTOR(A))

JAILY LEITE NASSARDEM (AUTOR(A))

JOSE BENEDITO GUIMARAES (AUTOR(A))

JONAS FLORIANO CORREA (AUTOR(A))

JULIANA BATISTA MESQUITA (AUTOR(A))

JOYCE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

KAROLINE ISABEL DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

JULIO CESAR ELIAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

LEICY ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

KATIA ARDAIA MENDES (AUTOR(A))

ADRISON DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

VILSON PEDRO NERY (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA DELGADO DA SILVA (AUTOR(A))

ALAIDE SOARES RAMOS (AUTOR(A))

BEATRIZ FERREIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

ANDREA CARLA SOUZA DE MORAES (AUTOR(A))

CIDILENE DAS DORES DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

BENEDITA RAMIRA DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTIANE DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

CLEUDETE PINTO DE SOUZA (AUTOR(A))

DAIANE MORALES SOUZA (AUTOR(A))

CRISTINA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DIOGO SOARES RAMOS (AUTOR(A))

DIANA RAFAELA MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

EDILZA CUNHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDILAINE PEREIRA DA SILVA NOBRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005447-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADRISON DOS SANTOS JUNIOR, ALAIDE SOARES RAMOS, 

ANA KAROLINA DELGADO DA SILVA, ANDREA CARLA SOUZA DE 

MORAES, BEATRIZ FERREIRA NASCIMENTO, BENEDITA RAMIRA DA 

SILVA, CIDILENE DAS DORES DE ASSUNCAO, CLEUDETE PINTO DE 

SOUZA, CRISTIANE DA SILVA MAGALHAES, CRISTINA FERREIRA DA 

SILVA, DAIANE MORALES SOUZA, DIANA RAFAELA MARTINS DA SILVA, 

DIOGO SOARES RAMOS, EDILAINE PEREIRA DA SILVA NOBRE, EDILZA 

CUNHA DE OLIVEIRA, EDIVANE CUNHA DE OLIVEIRA, EDUARDA PIRES DE 

ALMEIDA, ELAINE ALVES, ELIANE FERREIRA DA SILVA, EMILE CRISTINA 

SILVA DE CAMPOS, FABIANA MARQUES DOS SANTOS, FABIOLA DA 

SILVA MOREIRA, FAUSTINO LIANDRO DA SILVA, FRANCIELLY MARIA DA 

SILVA, FRANCIELLY PEREIRA GAUNA, GILMARA SOUZA DE MORAES, 

GONCALO SANTIAGO DA SILVA, GRACIELLY RODRIGUES LEMES, GUIDA 

ELIETE DE MORAES RODRIGUES, GUIOMAR MAGALHAES DA SILVA, 

INGRID MACHADO KUMAKURA, IOLANDA DE MOURA ARRUDA, 

JACKELINE DE ALMEIDA, JAILY LEITE NASSARDEM, JAQUELINE DIRCE DE 
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ARRUDA, JONAS FLORIANO CORREA, JOSE BENEDITO GUIMARAES, 

JOYCE GONCALVES DA SILVA, JULIANA BATISTA MESQUITA, JULIO 

CESAR ELIAS DE ARAUJO, KAROLINE ISABEL DE ASSUNCAO, KATIA 

ARDAIA MENDES, LEICY ALVES DE ARRUDA, LEOMAR CANABARRO DA 

SILVA, LOHANE SUMAYA NASCIMENTO, LUANE CARMEM COSTA 

SANTOS, LUCIA MARTINS DE ANDRADE, LUCIVANIA CAMPOS SILVA, 

MARCOLINA IMACULADA DA SILVA, MARCILEI MARIA CURVO, 

MARCILENE CONCEICAO CURVO, MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES 

DO MONTE, MARIA FIGUEIREDO DOS SANTOS, MARIA MARCILENE 

PINHEIRO DOS SANTOS, MARIANA CARDOSO, MEURE SANDRA SILVA 

CAMPOS, MONIK DE BARROS FERREIRA, NILSON JOSE DE CAMPOS, 

OLIVIA VIEIRA DE ALMEIDA, PAULO MANOEL DE ALMEIDA, RAIANE DA 

SILVA MOREIRA, RAIANE MARIA DE SOUZA SOARES, RAYSA MARIA DA 

SILVA, RENATA GARCIA DE SOUSA, RENATO SANDRO DA COSTA, 

ROSA FRANCELINA DE LARA, ROSA MARIA ALVES PINHEIRO, ROSALIA 

ALVES DE SOUZA, ROSIMEIRE ALVES DA SILVA, ROSIMEIRE DA SILVA 

BARROS, ROZIELE ALVES BROZEQUINE, SANTINA ROCHA DE ARAUJO, 

SARA INGRID MOREIRA DE OLIVEIRA, SELMA GOMES DE OLIVEIRA, 

SILBENE SILVA DE ARRUDA, SIMONE DE ARAUJO DIAS, SOISE MARIA DA 

COSTA, SUELY OLIVEIRA DA SILVA, TAINARA BARBOSA DA SILVA 

BOSCO, TAIZA VALADARES SANTOS, TALITA DEONIZIA DA SILVA 

JESUS, TATIANE OLIVEIRA DA SILVA, THAMIRES CRISTINA TOLEDO DA 

CONCEICAO, THAYANE SILVA CAMPOS, THUANY ALEXIA BORGES DA 

MATA, VALDIRENE DE SOUZA CHAVES, PATRICIA MAYARA BATISTA 

CORREA, VALQUIRIA DA CRUZ SILVA DO CARMO, VANDERLUCIA 

ODILOM DA SILVA RAMOS, VANESSA CLARA OLIVEIRA GUEDES DA 

SILVA, VERA NICE ELIDIO DA SILVA, VERBENA DA SILVA SANTOS 

SOUZA, WALDECIRA MARIA DO AMARANTE, WILMAR CESAR DE 

ARRUDA COSTA RÉU: AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E 

SERVICOS LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de ação Ordinária de Aquisição 

de Imóvel com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por ALAIDE 

SOARES RAMOS e outros em desfavor de AURORA CONSTRUCÕES 

INCORPORACÕES E SERVIÇOS LTDA. Sustentam os autores que, apesar 

de terem efetuado os cadastros burocráticos necessários nos setores de 

habitação e de se adequarem ao perfil das pessoas que se beneficiam 

das políticas públicas de habitação, seus pleitos se alongam no tempo. 

Afirmam que, a obra do Residencial Jequitibás foi paralisada há pelo 

menos 5 (cinco) anos, em razão de problemas administrativos vivenciados 

pela requerida, ficando em estado de abandono, o que levou os 

requerentes a ocuparem as residências e iniciarem o processo de 

reconstrução com a realização de cobertura, colocação de postes, 

janelas e outros. Assim, requerem a concessão da antecipação de tutela 

com o fito de autorizar os moradores a realizar as obras necessárias para 

a conclusão das residências, que seja autorizado o depósito mensal da 

quantia de R$50,00 (cinquenta reais) a título de antecipação das 

prestações de habitação e quitação das casas populares, a realização de 

perícia nas unidades; a intimação a requerida para que traga aos autos os 

contratos realizados com os órgãos públicos de todas as esferas e que 

se refiram ao Residencial Jequitibá, pede a manifestação do Ministério 

Público. No mérito, pugnam pela procedência da ação permitindo que as 

famílias adquiram em definitivo as unidades do Residencial Jequitibás. Na 

decisão de id n. 13957593 determinou-se a intimação da parte autora para 

manifestar quanto à possível extinção do feito sem resolução do mérito em 

razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Aportou-se aos autos Embargos de 

Declaração com efeitos modificativos opostos pela autora, em que requer, 

após ouvida a aparte ex adversa, seja determinado o prosseguimento da 

ação, a declaração de suspeição do juiz, com a consequente remessa 

dos autos ao juiz substituto. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, 

cumpre-me manifestar quanto aos embargos de declaração opostos pela 

autora. Frise-se que, embora a autora tenha atribuído efeitos modificativos 

aos embargos, solicitando a manifestação da parte contrária, no caso 

entendo ser desnecessária a intimação da demandada, posto que sequer 

houve a angularização processual, bem assim a decisão embargada não 

possui cunho decisório. 1) Dos Embargos de Declaração. Os embargos de 

declaração encontram respaldo no art. 1.022, do CPC, possuindo a função 

de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, portanto os embargos servem à 

integração da decisão. No presente caso, não vislumbro qualquer das 

hipóteses que albergue a possibilidade de acolhimento dos presentes 

embargos, pois pretende o embargante que este juízo altere a decisão 

prolatada nos autos, sem trazer novos fundamentos/provas para tanto. 

Aduz a parte autora que a decisão foi obscura e contraditória, requerendo 

sua modificação, sob o fundamento de que na decisão proferida há a 

recusa deste juízo de instruir e decidir sobre os direitos habitacionais dos 

moradores, destinatários da políticas pública de habitação, o que não é 

verdade, posto que na decisão prolatada não se nega o direito à moradia 

adequada dos requerentes, mas questiona-se quanto a ausência de 

requisitos necessários para pleitear o direito à propriedade pela via eleita. 

A determinação de intimação da parte para manifestação quanto a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da ausência 

de pressupostos de constituição e de desenvolvimento, em observância 

ao disposto no art. 10 do CPC, não nega o aceso à justiça como 

sustentado pela parte autora. Pelo contrário, reforça o princípio 

constitucional do contraditório, garantia processual constitucionalmente 

assegurada (art. 5º, LV, CF). Demais disso, razão não assiste ao 

embargante quando questiona a que situação irregular a decisão faz 

menção, é evidente que ela se refere à situação dos próprios autores, 

segundo consta da exordial estes adentraram nos imóveis sem qualquer 

permissão da ré e/ou das autoridades competentes, tanto assim que 

precisariam intentar a presente ação com o escopo de adquirir a 

propriedade dos imóveis. Ademais, eventuais atos de improbidade 

praticados por membros do poder público e/ou pela requerida deverão ser 

apurados pela via adequada. Desta forma, inexiste a alegada obscuridade 

e contradição. Assim, verifica-se que os embargante tem intenção de 

modificar a decisão por meio dos embargos de declaração, o que é 

inadmissível, uma vez que o aludido recurso não se presta a modificar 

uma decisão em sua essência e, como é cediço, não se pode contrariar a 

finalidade específica de um instituto. Ante o exposto, NÃO ACOLHO os 

Embargos Declaratórios, nos termos supracitados, mantendo a decisão de 

id. 13957593 incólume. 2) Da Arguição de Suspeição. Verbera o 

embargante que, ao proferir decisão na ação de reintegração de posse 

conexa ao presente feito, este juízo demonstrou potencial suspeição. No 

ponto, cumpre anotar que, conquanto a parte autora não se tenha válido 

do meio processual adequado para arguir a suspeição deste magistrado, 

conforme previsão do art. 146 do CPC, para que se extirpe quaisquer 

dúvidas quanto à imparcialidade e idoneidade deste magistrado, 

manifesto-me quanto a arguição de suspeição. As hipóteses de suspeição 

estão elencadas no art. 145, do CPC, in verbis: Art. 145. Há suspeição do 

juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus 

advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse 

na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma 

das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para 

atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua 

credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes 

destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no 

julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o 

juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de 

declarar suas razões. Malgrado ao que falou a parte autora, este 

magistrado não possui qualquer interesse no julgamento de quaisquer dos 

processos mencionados em favor de qualquer das partes. Cumpre 

consignar que, a decisão proferida nestes autos, determinando que a 

requerente manifeste-se quando à ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sequer 

foi proferida por este magistrado, mas pela juíza que atua em substituição 

legal. Logo, a atuação deste juiz não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses supramencionadas, pois sempre pautou suas decisões nas 

legislações vigentes, motivo pelo qual repele-se a alegada suspeição. 3) 

Da extinção do feito sem resolução do mérito. Determinada a emenda à 

inicial, para que os autores manifestassem quanto à ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, este se ateve a interpor embargos de declaração atacando a 

decisão proferida, sem apresentar qualquer argumento que afaste a 

extinção do feito sem resolução do mérito. Os requerentes almejam a 

aquisição da propriedade dos imóveis que tomaram posse no 

empreendimento denominado Residencial Jequitibás, após longo tempo de 

espera e descaso dos órgãos públicos e setores privados que trabalham 

no sistema nacional de habitação. Ocorre que, a pretensão dos autores 

não se enquadra em qualquer das possibilidades legais para a aquisição 

da propriedade. Na norma civil vigente formas de aquisição da propriedade 

imóvel estão previstas no Capítulo II, do Código Civil (art. 1.238 e seguintes 

do CC). A aquisição da propriedade pode ser originária ou derivada; é 

originária quando desvinculada do dono anterior, por esta via o 
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proprietário adquire a propriedade plena, sem nenhuma restrição ou ônus 

(ex.: acessão, usucapião); já a aquisição derivada ocorre quando há uma 

relação jurídica com o antecessor (ex.: contrato de compra e venda 

registrado, sucessão hereditária), o novo dono adquire o bem nas 

mesmas condições do anterior. No caso sub judice, os requerentes não 

possuem os imóveis em discussão por tempo suficiente pra fazer jus ao 

usucapião, bem como não há qualquer relação jurídica (contrato) entre 

estes e a requerida, que a obrigue a outorgar-lhes a propriedade das 

casas existentes no conjunto habitacional, de modo que não se 

enquadram em quaisquer das hipóteses supramencionadas. Assim, 

ausenta-se pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e 

válido do processo que visa a aquisição de propriedade de bem imóvel. 

Ademais, patente a inadequação da via processual eleita pelos 

requerentes, porquanto não é possível a concessão da tutela pretendida. 

Consigna-se que a ausência da adequação do pedido leva à falta de 

interesse processual por parte do requerente. O interesse de agir se 

consubstancia na necessidade, adequação e utilidade de se valer da via 

judicial para a satisfação de um direito substancial. Em outros termos, há 

interesse de agir quando o requerente, titular de um direito substancial, 

necessita da atuação do poder jurisdicional para ver seu direito satisfeito, 

utilizando-se da medida adequada. Sobre o tema leciona Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Verifica-se o interesse processual 

quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (pelo 

inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). 

De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do 

procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão 

pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência do 

interesse processual.” (Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil 

Comentado. 13.ed. _ São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – 

p.206) De tal modo, não se ignora que a parte necessita da atuação do 

Judiciário para ver sua pretensão à moradia satisfeita, mas a medida 

utilizada não é a adequada. Ainda, como mencionado na decisão que 

determinou a manifestação da autora, quanto à ausência de interesse 

processual e legitimidade, o simples fato dos requerentes preencherem os 

requisitos para participarem do Programa de Habitação Popular e de terem 

realizado a inscrição para tanto, não gera o direito de verem-se emitidos 

na posse dos imóveis. Ainda, em se tratando de aquisição de propriedade 

de empreendimento em que foram empregados recursos públicos é 

essencial a participação dos entes Federativos responsáveis pela verba 

empregada. Evidenciada a hipótese de ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, 

inadequação da via processual eleita e a falta de interesse processual 

dos autores, pois não possuem os requisitos necessários para a 

aquisição da propriedade dos imóveis em discussão, impõe-se a extinção 

do feito, sem resolução do mérito. Assim, a inicial tal como lançada, não 

preenche os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, de modo que não há outro caminho a seguir, senão o 

seu indeferimento. No ponto, cumpre anotar que, diferentemente do 

alegado pela parte autora, não se trata de tolher o direito constitucional à 

moradia, mas de se assegurar se utilize a via adequada para garantia dos 

direitos. Logo, caso os requerentes pretendam fazer valer o seu direito à 

moradia digna, deverão intentar a ação competente para obrigar o Poder 

Público a tal desiderato. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, com fulcro no 

artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil e, por conta disso, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

X, IV e VI, da lei adjetiva Custas pela parte autora. Contudo a vista da 

gratuidade deferida, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará 

suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Deixo de condenar ao 

pagamento de honorários ante a inexistência de contraditório Publique-se. 

Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande, 27 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001319-07.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

NILTON CESAR DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança de seguro 

DPVAT movida por Nilton Cesar da Silva em desfavor Itau Seguros de 

Autor e Residência S/A. Após o trânsito em julgado da sentença a 

requerida compareceu aos autos e informou o depósito do valor de R$ 

6.498,69 (id. 14065978). Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo pela requerida e pugnou 

pela expedição de alvará em seu favor para (id. 14681337). Após os 

autos vieram conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta 

na sentença, uma vez que o valor depositado em juízo pelo requerido 

serviu para adimplir o débito, conforme se observa no id. 14065978. Posto 

isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos em 

virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I.C. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007846-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

SIMAO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006329-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

NELSON SARTORI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DA RODOVIA SERAFIM ADALBERTO 

TICIANELI (RÉU)

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar as partes recorridas para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentarem Contrarrazões aos Recursos de Apelação 

interpostos, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004972-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY BARROS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DANIEL ELIAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA (REQUERIDO)

MONICA BASUS BISPO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006995-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ZULEIDE ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALTEMITA ROCHA OLIVEIRA (AUTOR(A))

LAURINDA ROCHA DE OLIVEIRA PATRICIO (AUTOR(A))

ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008287-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PAULO FIEL (AUTOR(A))

BERMIRA MARIA DA SILVA FIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005186-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ALVES DA SILVA EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça retro e 

inclusive, em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito de 

diligência.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004022-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO (ADVOGADO(A))

JEVERSON LEANDRO COSTA (ADVOGADO(A))

MARIANNE ALMEIDA E VIEIRA DE FREITAS PEREIRA (ADVOGADO(A))

SANDRA FURLAN - EPP (REQUERENTE)

KELLY MEZZOMO CRISOSTOMO COSTA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MEZZOMO CRISOSTOMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON SANTANA DE JESUS MOTTA (REQUERIDO)

VARGAS & GONCALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001053-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIA FLORES MONTEIRO (AUTOR(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO (ADVOGADO(A))

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES (ADVOGADO(A))

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES (ADVOGADO(A))

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006110-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

JAINE FRANCISCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005389-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR PEREIRA CARVALHO (REQUERENTE)

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006665-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI CESAR SCREMIN (ADVOGADO(A))

GIULIANO CARLOS ZIMMERMANN (ADVOGADO(A))

INTEGRA BRASIL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL IND. E COM. DE VERGALHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000515-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IRMAOS BATISTA LTDA (AUTOR(A))

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000515-05.2018.8.11.0002. AUTOR: AUTO 

POSTO IRMAOS BATISTA LTDA RÉU: TRANSPORTADORA 

TRANSAMAZONICA LTDA - ME Vistos etc. Diante do não oferecimento de 

embargos pela parte requerida, apesar de devidamente citada (Id. 

12711571), converto a decisão mandamental em titulo executivo judicial, 

com vistas ao prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título 

II, Parte Especial, do Código de Processo Civil/2015 (CPC/2015 – §2º, art. 

701 – Cumprimento de Sentença). De conseguinte, venha a exequente 

apresentar os cálculos de atualização do débito, em 05 (cinco) dias. Após, 

intime-se a parte devedora, por meio de carta com aviso de recebimento 

(art. 513, § 2º, inciso II, CPC/2015), para cumprimento da obrigação, de 

acordo com os cálculos a serem apresentados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) 

– §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 
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impugnação, independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz 

do disposto no art. 525, caput, do CPC/2015. Para o caso de não 

pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC/2015). Determino, ainda, seja 

anotado nos registros do feito que se trata de cumprimento de sentença, 

renovando sua autuação. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007349-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA (ADVOGADO(A))

GENILSON MARQUES DE ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006014-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007485-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

IRMAOS DOMINGOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES (RÉU)

MATEUS MAGALHAES (RÉU)

SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS LTDA - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006119-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

SAMUEL LOPES BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar as partes para, querendo, no prazo de 15(quinze) 

dias, apresentarem Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, 

retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004051-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE SOUZA PASSOS (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005590-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

OSVALDO DE PINHO BUENO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003652-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA DIAS CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003924-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE ARAUJO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003365-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILSON VIEIRA ROCHA (REQUERENTE)

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEDSON DE MOURA LIMA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS - UNITINS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006272-14.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ADRIELE CLAUDETE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (RÉU)
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HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005572-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEODINEI DA SILVA MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005053-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA LUIZA DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372227 Nr: 21058-85.2014.811.0002

 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: WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA RODRIGUES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CRISTHINA SANTOS 

MACIEL DA CUNHA - OAB:17142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA 

CUNHA, para devolução dos autos nº 21058-85.2014.811.0002, Protocolo 

372227, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391645 Nr: 6357-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itacy Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO MEBER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Inicialmente, deixo de homologar o valor de avaliação apresentado pela 

parte exequente em virtude deste não corresponder ao exato valor de 

mercado dos bens penhorados, tendo em vista que inexiste nos autos 

qualquer documento que comprove o preço médio dos bens móveis objeto 

da penhora.Outrossim, considerando que o exequente manifestou 

interesse na adjudicação dos bens penhorados e visando evitar atos 

desnecessários antes de dar início a eventual adjudicação ou alienação 

do bem entendo ser necessária a realização de uma avaliação judicial 

destes.Dessa forma, defiro o pedido de remoção dos bens penhorados às 

fls. 52/53, uma vez que o § 2º, do art. 840, do Código de Processo Civil 

autoriza o Depósito dos bens penhorados em poder do executado, mas 

desde que ocorra a anuência do exequente ou que os bens sejam de 

difícil remoção.Na espécie, como não se trata de bem de difícil remoção, 

bem como o próprio credor requereu que o bem fosse removido para suas 

mãos, não há como o Depósito do bem recair sobre o executado.Neste 

sentido é o ensinamento dos doutrinadores festejado processualista Luiz 

Guilherme e Daniel Mitidiero:“2. Preferencialmente Depositados. O art. 666, 

CPC, arrola a ordem preferencial de depósito. Trata-se de expressa opção 

de nosso legislador infraconstitucional. Só se cogita de burla a essa 

ordem em casos excepcionais. A regra é o depósito em mão de terceiros. 

Apenas excepcionalmente o encargo de depositário recairá sobre o 

executado: quando houver expressa anuência do exequente ou nos 

casos de difícil remoção da coisa penhorada (art. 666, § 1º, CPC). (...)” 

Posto isso, determino a remoção dos veículos penhorados às fls. 52/53 

em favor do exequente nomeando-o como fiel depositário, devendo a ser 

expedido o competente mandado visando a remoção do referido bem. 

Consigno, ainda, que no ato de Depósito do bem em mãos do exequente 

deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder com a elaboração de Auto de 

Constatação e Avaliação do bem, devendo nesta oportunidade as partes 

manifestarem a seu respeito no prazo comum de 15 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 299046 Nr: 19632-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHIN JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARBIERI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que ocorreu o falecimento do executado, 

razão pela qual a demanda foi suspensa e determinada à regularização do 

polo passivo (fl. 116).

Em seguida o exequente pugnou pela substituição do polo passivo para 

constar neste o Espólio de Francisco Barbieri Filho representado pela 

inventariante Sra. Hosana Aurora Barbieri (fl. 117). Ainda, requereu a 

citação dos demais herdeiros do executado indicados às fls. 118/119.

Pois bem, com a morte de qualquer das partes a sua sucessão ocorrerá 

pelo seu espólio ou pelos seus sucessores (art. 110). Ademias, é sabido 

que o espólio dever ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo 

inventariante (art. 75, inciso VII, do CPC), sendo ainda admitido, somente 

em exceção, que os herdeiros ou sucessores, aperfeiçoem a sucessão 

processual nos termos do art. 687 e seguintes do CPC.

Dessa forma, tenho que não se mostra correta a citação dos herdeiros do 

de cujus para habilitação nos autos se existe a possibilidade de sucessão 

processual do falecido pelo seu espólio.

 Portanto, considerando que não há nos autos provas da condição de 

inventariante da Sra. Hosana Aurora Barbieri, determino que o exequente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a condição de inventariante 

desta.

Cumprida a determinação supra venham-me os autos conclusos para 

análise do pedido de substituição do polo passivo pelo espólio. Ainda, 

ressalto que caso não exista inventariante nomeado para representar o 

espólio do de cujus, poderá o exequente promover a habilitação dos 

sucessores observando o teor dos arts. 687 e seguintes do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 24 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75128 Nr: 7637-77.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALFRIDES PEREIRA DA SILVA, JOÃO 

CÍCERO PAES, SUELI DA SILVA PARANHOS PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 
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OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654/MT, ELOA MARIA F. RONDON - OAB:3927

 .Pois bem, com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, 

realizei busca junto ao Sistema Renajud para obter os dados necessários 

para que o exequente realize a cotação de valor de mercado do veículo 

penhorado nos autos, conforme extrato em anexo.Assim, determino que a 

parte exequente cumpra as determinações contidas na decisão de fl. 242, 

no prazo de 10 (dez) dias.Outrossim, verifico que a carta de citação 

direcionada a executada Sueli da Silva Paranhos Paes foi recebida pelo 

Sr. Rogério de Assis, conforme se observa do aviso de recebimento 

juntado à fl. 255v. Portanto, nota-se que a carta de citação expedida não 

foi recebida pela executada, razão pela qual o ato citatório não se revestiu 

de regularidade já que ele foi recebido por terceiro estranho à lide.(...)Isto 

posto, torno nula a citação da executada Sueli da Silva Paranhos Paes se 

no impulso determino que seja expedido mandado visando a citação desta 

no endereço indicado à fl. 253.Cumpra-se. As providencias 

necessárias.Várzea Grande – MT, 23 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 292012 Nr: 11778-61.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM CAIADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO CAMARGO BORTOLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente determino novamente que seja incluído no polo passivo da 

demanda a empresa A.S.C.C Bortoleti, conforme já determinado à fl. 127.

Outrossim, observo que a demanda trata-se de processo em fase de 

cumprimento de sentença na qual houve a desconsideração da 

personalidade jurídica com a consequente inclusão do sócio Alex Sandro 

Camargo Bortoletti no polo passivo da demanda, sendo então determinada 

a intimação deste via edital para manifestar a respeito da desconsideração 

e efetuar o pagamento do débito em 15 (quinze) dias (fl. 127).

No entanto, equivocadamente foi expedido edital de citação à fl. 129 e em 

seguida a Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral 

às fls. 139/140, bem como as partes manifestaram acerca de provas que 

ainda pretendiam produzir às fls. 142/ e 145/146.

Dessa forma, considerando que os autos já encontra-se sentenciado em 

fase de cumprimento de sentença chamo o feito a ordem para anular os 

atos praticados desde a expedição do edital de citação de fl. 129 e no 

impulso determino novamente que seja expedido edital visando a intimação 

do Sr. Alex Sandro Camargo Bortoletti nos extados termos da decisão de 

fl. 127.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 23 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 533543 Nr: 6308-39.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HONALDO DE VERAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYSE LILIANA FACCIN, ARTHUR LEMOS 

NOGUEIRA, CONTAFÁCIL SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA, ARTHUR LEMOS 

NOGUEIRA FILHO, MAISFACIL CONSULTORIA E ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:OAB-MT 9107-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CURY 

GUIMARÃES - OAB:13717/MS

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 254721 Nr: 13041-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE BRAGA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ).Da análise dos autos observo que o veículo descrito à fl. 209/210 

registrado em nome da parte executada é objeto de Alienação Fiduciária, 

razão pela qual indefiro o pedido de restrição judicial do bem, tendo em 

vista que o devedor possui somente a posse direta do bem, sendo a sua 

propriedade e posse indireta do credor....No que tange ao pedido de 

penhora no rosto dos autos, dispõe o art. 860, do Código de Processo Civil 

que “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 

direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado”.O brilhante jurista Antônio Carlos Marcato leciona que “em se 

tratando de penhora feita no rosto dos autos, a constrição atingirá os 

direitos postulados pelo executado em outra demanda judicial, sendo que, 

nos autos dessa outra demanda, deverá ser certificada a constrição para 

que, ao final dela, os bens ou direitos que couberem ao executado sejam 

destinados à satisfação do exequente ". Em outras palavras, essa forma 

diferenciada de restrição somente é possível quando o credor pretenda 

garantir-se, penhorando direito do devedor reconhecido em outra ação, o 

que ocorre na espécie.Posto isso, defiro a penhora no rosto dos autos, 

devendo ela ser realizada nos autos n.º 8018247-77.2018.811..0001, 

perante o Oitavo Juizado Especial Cível da Comarca Cuiabá - MT, razão 

pela qual determino seja expedido mandado para que proceda com a 

formalização da penhora no rosto dos autos dos bens e direitos do 

executado até o limite do débito executado indicado à fl. 198, nos termos 

do art. 860, do Código de Processo Civil.Efetuada a penhora, intime-se o 

executado a seu respeito, para querendo, oferecer a defesa que entender 

cabível.Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea Grande – MT, 22 

de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205906 Nr: 1912-68.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR DISTRIBUIDORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA, 

REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLOVIS ZEVE COIMBRA, LEONOR 

ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, HELOIZA HELENA TEIXEIRA 

GIROTO, EDGAR ALDINA GIROTO FERREIRA DA SILVA, MARIA HELENA 

GIROTO COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANGELO DE 

MACEDO - OAB:MT/1.009-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que os imóveis penhorados nos autos 

foram avaliados em 05/08/2015 pelo Oficial de Justiça Sr. Edimilso de 

Oliveira, o qual na ocasião avaliou os bens penhorados em R$ 

9.294,746,22 (nove milhões, duzentos e noventa e quatro mil, setecentos 

e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos), conforme se observa do 

Auto de Avaliação de fl. 166/167.

Em seguida os executados impugnaram o valor de avaliação, razão pela 

qual foi determinada a realização de nova avaliação dos bens penhorados 

a ser realizada por um perito a ser nomeado pelo juízo deprecado (fls. 

206/207 e 220).

À fl. 221 foi expedida carta precatória para a Comarca de Juína – MT 

visando a nova avaliação dos imóveis, porém apesar do juízo deprecado 

ter nomeado o Sr. Marcelo Parreira como perito avaliador (fl. 255), verifico 

que a avaliação realizada em 15/08/2017 novamente foi cumprida pelo 
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Oficial de Justiça Sr. Edmilso de Oliveira, conforme Auto de Avaliação de 

fl. 258/259.

Desse modo, determino que seja expedida nova carta precatória visando a 

avaliação dos imóveis penhorados, a qual deverá ser realizada por Perito 

a ser nomeado pelo juízo deprecado, salientando que os honorários 

periciais do perito avaliador serão suportados pelos executados.

Por fim, ressalto que a carta precatória a ser expedida deverá ser 

instruída com cópia integral dos autos.

Oportunamente, tornem conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 23 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410056 Nr: 16663-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:MT 

18415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. 

Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora no valor de R$ 2.728,43 e 

em favor do executado no importe de R$ 289,44. Após, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Às providências 

necessárias.P. I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 24 de agosto de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 50382 Nr: 5231-54.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED CANUTO BRANDINI, AMELIA ROSA M. BRANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odair Aparecido Busiquia - 

OAB:5400-E

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos de fl. 226, determino que o exequente aporte 

aos autos cálculo atualizado da dívida no prazo legal.

Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 22 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12782 Nr: 45-94.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA CLEMENTINA SALES, ESPÓLIO DE ROSIVEL 

MATIAS SALES, REGEN MATIAS SALES, ESPÓLIO DE ROGÉRIO MATIAS 

SALES, RAGNA MATIAS SALES, RAILDE MATIAS SALES, REJANE 

MATIAS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZADIR ANGELO - 

OAB:1566/MT

 Vistos etc.,

Defiro o pedido de penhora dos imóveis de propriedade da parte 

executada descritos nos autos. Assim, determino que se proceda a 

penhora dos imóveis matriculados sob o nº 8.966 e 8.967 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Sorriso - MT, por termo nos autos (art. 838, CPC), 

devendo, por conseguinte, o executado ser intimado da respectiva 

penhora na pessoa do seu advogado, e por este ato constituído 

depositário, ao passo que, se casado o executado, sua esposa deverá, 

também, ser intimado (art. 841, § 2º, c/c art. 842, ambos do CPC) 

pessoalmente e por mandado, observando a Secretaria o endereço 

indicado à fl. 170.

Ainda, determino que a parte exequente proceda ao cumprimento do art. 

844, do Código de Processo Civil, devendo comprovar nos autos a 

averbação da penhora no ofício imobiliário.

Sem prejuízo das determinações supra, expeça-se mandado de avaliação 

do imóvel em tela.

Com a juntada do mandado de avaliação, intimem-se as partes a seu 

respeito para manifestarem no prazo comum de 15 dias.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 22 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 250531 Nr: 9869-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÍSIA GOMES DA CONCEIÇÃO

 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:

 Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida manifestou interesse na composição 

amigável, conforme se observa do teor da impugnação ao cumprimento de 

sentença ofertada nos autos, designo audiência de conciliação para o dia 

22/10/2018, às 14:30 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, 

do CPC, ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ.

Fica a parte autora intimada por meio de seu procurador da presente 

decisão para comparecimento à audiência de conciliação.

Outrossim, intime-se a executada pessoalmente para o comparecimento 

no ato acima descrito, tendo em vista que esta é assistida pela Defensoria 

Pública.

Ciência a Defensoria Pública.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 23 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 347223 Nr: 13618-38.2014.811.0002

 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: ANTONIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 
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OAB:MT 9.235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - 

OAB:21439/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, 

Pedro Henrique Ferreira Marques - OAB:19486/ /MT, RENAN JAUDY 

PEDROSO DIAS - OAB:15441 MT

 Vistos, etc.

Considerando que a parte requerida manifestou interesse na realização de 

conciliação, conforme se observa do teor da petição de fl. 292, antes de 

analisar o pedido de fl. 288/290, designo audiência de conciliação para o 

dia 22/10/2018, às 14:00 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso 

V, do CPC, 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.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 22 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 264157 Nr: 3418-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON CALESTINI - 

OAB:4495/MT

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, venha à parte requerente 

manifestar acerca da petição e documentos juntados pelo terceiro João 

Nunes da Cunha Neto Sociedade Individual de Advocacia de fls. 248/280, 

no prazo legal.

 Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande - MT, 22 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 389769 Nr: 5212-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI BENEDITO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ASSUNÇÃO TORRES, MIGUEL 

TORRES PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO - 

OAB:MT 3.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro, razão pela qual suspendo o trâmite do processo pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, transcorrido o prazo supra, intime-se 

a parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para 

o deslinde útil do feito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 397908 Nr: 10207-50.2015.811.0002

 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: ANDREIA CRISTINA DE ALMEIDA VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, JOÃO FERNANDES D. SOUZA - OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Compulsando os autos observo que os advogados Claudison Rodrigues e 

Milton Jones Amorim Viera foram intimados para manifestarem a respeito 

das alegações da parte autora e eventualmente realizarem o depósito em 

juízo da quantia devida a ela, porém apenas o advogado Milton Jones 

manifestou às fls. 194 informando que não atua mais em conjunto com o 

advogado Claudison desde 30/10/2017, sendo este o responsável por 

prestar contas a cliente.

Pois bem, considerando que a demanda encontra-se extinta em razão da 

satisfação da obrigação imposta na sentença determino o arquivamento 

dos autos com as baixas e anotações necessárias.

Outrossim, ressalto que caso a autora possua interesse na prestação de 

contas de eventuais valores levantados pelo patrono constituído 

anteriormente nos autos, deverá se valer de procedimento adequado, 

inclusive perante ao Tribunal de Ética da OAB.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 22 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436815 Nr: 5042-85.2016.811.0002

 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: ADIB BARACAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a parte autora e seu advogado 

pugnaram pela expedição de solicitação ao Presidente do Tribunal de 

Justiça para notificar o Procurador Geral para proceder com o pagamento 

de RPV em seu favor, porém nos autos inexiste condenação imposta a 

administração direta, autárquica e funcional pública, tendo em vista que o 

polo passivo da demanda é composto por uma pessoa jurídica de direito 

privado, razão pela qual indefiro o pedido retro.

Outrossim, ressalto que caso a parte autora tenha interesse no início do 

cumprimento de sentença deverá adequar o seu pedido ao disposto no 

art. 513 e seguintes do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação arquivem-se s autos com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 23 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 27567 Nr: 5751-82.2000.811.0002

 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: Airton Batista Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATIFE HASSAN OKDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSE DA MATA - 

OAB:3774/MT, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629, Thaís 
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Helena Marques de Souza - OAB:6897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Fabricio de Souza - 

OAB:5.480-MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 668/669 a parte exequente pugna pela inclusão 

do nome da exequente no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, bem como requereu que seja autorizado a averbação da 

existência da presente demanda na matrícula do imóvel pertencente à 

executada.

Pois bem, conforme já mencionado na decisão de fl. 639 o imóvel descrito 

à fl. 638 se trata de bem de família, razão pela qual ele não se encontra no 

rol de bens passíveis de serem penhorados, fato este que impossibilita a 

averbação requisitada.

Ademais, o art. 828, caput, do CPC regula a possibilidade de averbação da 

existência da execução no registro de imóveis, veículos e outros bens que 

estejam sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, o que não se 

reflete no presente caso, pois como acima mencionado o imóvel é um bem 

de família.

Dessa forma, indefiro o pedido de averbação da existência da demanda 

na matricula do imóvel descrito à fl. 638 e mantenho a decisão de fl. 639 

pelos seus próprios fundamentos.

Outrossim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 114763 Nr: 10213-38.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G LAVRARTTI COMERCIO E INDÚSTRIA DE 

FERRAGENS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:OAB-MS 6337, MARCELO REBUÁ DOS SANTOS - 

OAB:9861/MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566 - MT, MARIO 

PEDROSO - OAB:10220, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento 

interposto pela parte exequente, determino novamente que este, no prazo 

de 10 (dez) dias, indique o atual endereço da parte executada para que 

seja realizada a sua citação ou manifeste se possui interesse da 

devedora na citação por meio de edital.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 270457 Nr: 10628-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GROU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes celebraram acordo às fls. 

223/227 o qual foi homologado com a consequente suspensão do 

cumprimento de sentença até o integral cumprimento do pacto (fl. 228). No 

entanto, a parte exequente informou o descumprimento do acordo pela 

parte executada, razão pela qual o processo deverá retomar o seu curso 

normal a teor do art. 922, parágrafo único, do CPC.

Ainda, verifico que o executado indicou bens à penhora às fls. 238/244. 

Dessa forma, venha à parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestar a respeito dos bens ofertados a penhora pela executado.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 223224 Nr: 3433-14.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RODRIGO PINELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a adjudicação do bem 

penhorado à fl. 132, conforme se observa às fls. 134/135.

Em seguida o pedido de adjudicação foi deferido e determinada a intimação 

da executada para remir a execução (fl. 150), porém apesar de ter sido 

devidamente intimada a parte devedora se manteve inerte (fl. 165).

Pois bem, considerando a inércia do executado, defiro o pedido de 

adjudicação do bem indicado no auto de penhora de fl. 132, pela média do 

valor de cotação do mercado apresentado pelo exequente de R$ 9.332,66 

(nove mi trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Dessa forma, lavre-se o auto de adjudicação, encaminhando para 

assinatura (art. 877, § 1º, do CPC)

Uma vez assinada o auto de adjudicação, expeça-se mandado de ordem 

de entrega do bem adjudicado em favor do exequente (art. 877, § 1º, 

inciso II, do CPC).

Por fim, venha a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

ressaltando que na mesma oportunidade deverá apresentar planilha de 

cálculo atualizada observando o valor do bem adjudicado.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 23 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220476 Nr: 696-38.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIJOÃO CABRAL DA SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:, AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - OAB:14.522/MT, FABIO RIVELLI 

- OAB:19.023-A-MT, FABIO RIVELLI - OAB:297608 OAB/SP, Oswaldo 

Pereira Cardoso Filho - OAB:MT 5.705, Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552

 .Posto isso, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença e 

determino seja suspenso o curso da presente nos termos do art. 525, § 

6º, o Código de Processo Civil, e ordeno, por conseguinte e 

excepcionalmente, o encaminhamento dos autos ao digno Contador 

Judicial, que deverá proceder à apuração do débito exequendo nos 

exatos termos da sentença e acordão proferidos nos autos, devendo ser 

apurado da seguinte maneira:a) o valor a título de dano moral no importe 

de R$ 8.000,00, a título de dano moral deverá ser corrigido pelo INPC a 
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partir do arbitramento em 06/02/2018 e acrescidos de juros de mora de 1% 

a partir do evento danoso ocorrido em 14/12/2007.Ao valor acima apurado 

deverá ser acrescido o percentual de 10% a título de honorários 

sucumbenciais, observando-se que o termo final da incidência da 

correção monetária e dos juros de mora deveram corresponder à data do 

primeiro depósito realizado à fl. 313v ocorrido em 04/05/2018.Após a 

apuração do débito, proceda-se a subtração do valor depositado pela 

requerida (R$ 10.367,86 – fl. 313v), e havendo saldo remanescente este 

deverá ser acrescido o percentual de 10% a título de honorários 

sucumbenciais, 10% a título de multa (§ 1º, art. 523, do CPC) fixados na 

fase de cumprimento de sentença (fl. 309), devendo ser atualizado até a 

data da realização do segundo depósito em 01/08/2018 (fl. 319).Com a 

apuração do débito, proceda-se novamente a subtração do valor 

depositado à fl. 319 (R$ 12.191,59) e, ainda havendo saldo remanescente 

devedor este deverá ser atualizado até a data da elaboração do 

cálculo.Com a apresentação do cálculo, intimem-se as partes a seu 

respeito e, após, venham-me os autos conclusos para deliberação e 

apreciação do pedido de liberação de alvará formulado pela parte 

autora.Cumpram-se. Intimem-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 23 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 235217 Nr: 15257-67.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.P.B. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Ciro Gonçalves 

Prates - OAB:5745, Marco Antônio Castilho Rockenbach - OAB:6685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217.967/SP

 Vistos etc.

Em atenção ao princípio do contraditório, venha à parte requerente 

manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

486/491, no prazo legal.

 Oportunamente, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande - MT, 23 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 309152 Nr: 5147-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:MT 11.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda Solar Contabilidade e Processamento de dados Ltda. - 

ME e no polo passivo Banco do Brasil S/A.

Intime-se a parte Banco do Brasil S/A através de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 

202/203 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Ainda, ressalto que em igual prazo deverá o requerido realizar a exclusão 

das restrições averbadas junto ao Cadim em nome da parte autora.

 Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se 

a parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para 

o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 23 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 14848 Nr: 7-43.1999.811.0002

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 21 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 14854 Nr: 102-73.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PEROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, Ilana Cristina da Silva - OAB:OAB/MT 

16.636, JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR - OAB:18036/MT, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana 

Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE PAULA 

CATULÉ - OAB:13.427-E, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117, 

Stela Cunha Velter/CURADOR/UNIVAG - OAB:4984

 Vistos, etc.

Da análise dos autos verifico que Sr. Pedro Marcos Sena arrematou o 

imóvel penhorado à fl. 136 no Leilão Judicial realizado na Comarca de 

Cuiabá pelo valor de R$ 32.987,00 (trinta e dois mil novecentos e oitenta e 

sete reais), na modalidade parcelada, sendo uma entrada no importe de R$ 

8.246,75 (oito mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco 

centavos) e 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 824,68 

(oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), cada, 

conforme se observa do teor do Auto de Arrematação de fl. 381. Ainda, 

restou fixado o valor de R$ 1.649,00 (um mil seiscentos e quarenta e nove 

reais) a título de comissão do leiloeiro.

Verifico, também que o arrematante comprovou nos autos o depósito da 

quantia referente a entrada no valor de R$ 8.246,75 (oito mil duzentos e 

quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), conforme guia de 

depósito de fl. 382, bem como vem comprovando nos autos o pagamento 

das demais parcelas vencida, conforme se observa das guias de depósito 

de fls. 414/420.

Dessa forma, autorizo a expedição de alvará em favor da parte autora 

para levantamento dos valores, bem como determino que a exequente 

manifeste requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

ressalto que deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito 

observando os valores por ela já levantados em virtude dos depósitos 

efetuados pelo arrematante.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 21 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 533410 Nr: 6239-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM ANSELMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAZUK COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:MT 14.230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Joaquim Anselmo da Silva ingressou com o presente incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Razuk 

Comércio de Materiais para Construção Ltda., ambos devidamente 

qualificado nos autos.

Determinada a emenda da petição inicial (fl. 19) a parte autora não atendeu 

o comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, 

conforme certificado à fl. 21.

Os autos me vieram conclusos para decisão.

 É o relatório. Decido.

Pois bem, vejo que depois de oportunizada a emenda da petição inicial, a 

parte autora manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem 

qualquer manifestação, motivo porque deverá arcar com ônus de sua 

contumácia.

 Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as irregularidades 

apontadas na decisão de fl. 19, inexiste alternativa senão indeferir a 

petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código 

de Processo Civil.

 Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução 

de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código de Processo 

Civil.

 Custas pela parte autora. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 23 de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003044-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO (AUTOR(A))

DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002461-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))

SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (RÉU)

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003239-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDINALES BENTA PINTO DE GODOY BULHOES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005522-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos as guias e 

os comprovantes do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002175-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTORINO MONTEIRO DA SILVA NETO OAB - 298.807.341-49 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BLM INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA (RÉU)

MARIA LEOCADIA ASSAD ANTUNES (RÉU)

SERGIO RICARDO SILVA ANTUNES (RÉU)

 

Certifico que decorreu o prazo de suspensão do processo e em 

cumprimento a determinação judicial intimo a parte autora para dar 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA SANT ANA (ADVOGADO(A))

A. C. G. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES BARRETO OAB - 241.281.201-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Intimação das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003981-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN RUBIA PEREIRA DA SILVA DIAS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Intimação das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004012-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDERSON CONCEICAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004001-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NELSON SILVA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004514-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARDOZO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO MORENO MALHEIROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004514-63.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 14h30min, 

a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do 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. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Por fim, 

considerando que o autor possui idade superior a 60 (sessenta) anos, o 

art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a prioridade na 

tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas anotações nos 

registros dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006178-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. I. D. S. (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO OAB - 865.734.891-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FRIZON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte autora para informar dados para expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006178-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. I. D. S. (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO OAB - 865.734.891-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FRIZON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação da parte para juntar aos autos comprovante de cumprimento 

integral do acordo homologado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005574-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA GOMES DA CUNHA (REQUERIDO)

H G DA CUNHA - ME (REQUERIDO)

FRANCISCO ELSON BARBOSA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005574-71.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA proposta por SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

PARA TERRAPLENAGEM LTDA em desfavor de HG DA CUNHA – ME, 

HELENA CUNHA GOMES e FRANCISCO ELSON BARBOSA TEIXEIRA. Aduz 

a requerente, em síntese, que em 10 de junho de 2016, celebrou com a 

requerida contrato particular de locação, cujo objeto foi 01(uma) 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Marca Link-Belt, Modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, Largura das 

Sapatas 700mm, Caçamba 1,34m³ e Braço de 2,41m, Chassi N° 

LBX210B5NFHEX1231, Nova, COM VIGÊNCIA DE 35 meses, iniciando em 

10/06/2016 e terminando em 10/05/2019, sendo o valor estipulado para o 

aluguel de R$581.600,00 (quinhentos e oitenta e um mil e seiscentos reais) 

sendo uma entrada de R$100.000,00 e mais R$481.600,00 divididos em 35 

parcelas de R$13.760,00 a serem pagas todo dia 25 de cada mês 

subsequente a assinatura do contrato, sendo sua primeira parcela em 

25/07/2016. No entanto, salienta que a parte requerida no mês de 

setembro de 2017 não pagou o valor integral, ficando em débito no valor 

de R$560,00, novamente no mês de novembro de 2017 restou um débito 

não adimplido de R$910,00, e a partir do mês de fevereiro de 2018 até a 
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presente data, a locatária não adimpliu mais suas parcelas mensais, 

totalizando o débito em R$84.364,19, motivo pelo qual aduz ter 

encaminhado notificação extrajudicial para que o requerido efetuasse os 

pagamentos no prazo de 03 (três) dias, não tendo obtido nenhuma 

resposta (ID. 14004586), realizando posteriormente protesto (ID. 

14004588). Assim, pugna pela concessão de tutela antecipada de 

urgência requerida em caráter antecedente, para que seja concedida 

busca e apreensão da máquina escavadeira em posse da requerida, 

declarando o sócio proprietário Sr. Clesio de Paula como fiel depositário do 

bem até decisão final. É o breve relato. Fundamento e decido. O instituto 

da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da requerente apresenta características de um pedido de tutela 

de urgência antecipada em caráter antecedente de cunho satisfativo, uma 

vez que a demandante pugna pela busca e apreensão do bem discutido. 

Entre os documentos apresentados pela requerente na exordial, no Id. 

14004583 demonstra-se o elo contratual entre as partes, no qual fora 

celebrado contrato particular de locação, cujo objeto foi 01(uma) 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Marca Link-Belt, Modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, Largura das 

Sapatas 700mm, Caçamba 1,34m³ e Braço de 2,41m, Chassi N° 

LBX210B5NFHEX1231, Nova, COM VIGÊNCIA DE 35 meses, iniciando em 

10/06/2016 e terminando em 10/05/2019, no entanto, a requerida está 

inadimplente desde fevereiro do corrente ano. A partir dessa 

documentação, extrai-se dos autos à notificação extrajudicial sob ID. 

14004586, comprovando a mora da requerida, podendo presumir-se na 

apropriação indevida do bem objeto da demanda. Logo, os documentos 

trazidos aos autos evidenciam de fato o direito da requerente e, 

consequentemente, demonstram o perigo de dano à empresa demandante, 

uma vez que o bem tutelado é bem móvel podendo ser deslocado 

facilmente, dificultando o direito garantido da requerente. Ante o exposto, 

estando presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do 

artigo 303, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, determinando que se expeça CARTA PRECATÓRIA – Para 

que OFICIAL DE JUSTIÇA EFETUE A BUSCA E APREENSÃO da MAQUINA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS MARCA LINK-BELT, 

MODELO 210X2, MOTOR ISUZU, DIESEL 04 CILINDROS E POTÊNCIA 

157HP, LARGURA DAS SAPATAS 700MM, CAÇAMBA 1,34M³ E BRAÇO 

DE 2,41M, CHASSI N° LBX210B5NFHEX1231, para posterior depósito nas 

mãos do requerente e depositário fiel. Advirto que, a parte autora deverá 

aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

em 15 (quinze) dias (artigo 303, §1º, inciso I, do CPC), sob pena extinção 

do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 303, §2º, do 

CPC/2015. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

24 de setembro de 2018, às 15h00min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 14 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005574-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA GOMES DA CUNHA (REQUERIDO)

H G DA CUNHA - ME (REQUERIDO)

FRANCISCO ELSON BARBOSA TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005574-71.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA proposta por SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

PARA TERRAPLENAGEM LTDA em desfavor de HG DA CUNHA – ME, 

HELENA CUNHA GOMES e FRANCISCO ELSON BARBOSA TEIXEIRA. Aduz 

a requerente, em síntese, que em 10 de junho de 2016, celebrou com a 

requerida contrato particular de locação, cujo objeto foi 01(uma) 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Marca Link-Belt, Modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, Largura das 

Sapatas 700mm, Caçamba 1,34m³ e Braço de 2,41m, Chassi N° 

LBX210B5NFHEX1231, Nova, COM VIGÊNCIA DE 35 meses, iniciando em 

10/06/2016 e terminando em 10/05/2019, sendo o valor estipulado para o 

aluguel de R$581.600,00 (quinhentos e oitenta e um mil e seiscentos reais) 

sendo uma entrada de R$100.000,00 e mais R$481.600,00 divididos em 35 

parcelas de R$13.760,00 a serem pagas todo dia 25 de cada mês 

subsequente a assinatura do contrato, sendo sua primeira parcela em 

25/07/2016. No entanto, salienta que a parte requerida no mês de 

setembro de 2017 não pagou o valor integral, ficando em débito no valor 

de R$560,00, novamente no mês de novembro de 2017 restou um débito 

não adimplido de R$910,00, e a partir do mês de fevereiro de 2018 até a 

presente data, a locatária não adimpliu mais suas parcelas mensais, 

totalizando o débito em R$84.364,19, motivo pelo qual aduz ter 

encaminhado notificação extrajudicial para que o requerido efetuasse os 

pagamentos no prazo de 03 (três) dias, não tendo obtido nenhuma 

resposta (ID. 14004586), realizando posteriormente protesto (ID. 

14004588). Assim, pugna pela concessão de tutela antecipada de 

urgência requerida em caráter antecedente, para que seja concedida 

busca e apreensão da máquina escavadeira em posse da requerida, 

declarando o sócio proprietário Sr. Clesio de Paula como fiel depositário do 

bem até decisão final. É o breve relato. Fundamento e decido. O instituto 

da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da requerente apresenta características de um pedido de tutela 

de urgência antecipada em caráter antecedente de cunho satisfativo, uma 

vez que a demandante pugna pela busca e apreensão do bem discutido. 

Entre os documentos apresentados pela requerente na exordial, no Id. 

14004583 demonstra-se o elo contratual entre as partes, no qual fora 

celebrado contrato particular de locação, cujo objeto foi 01(uma) 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Marca Link-Belt, Modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, Largura das 

Sapatas 700mm, Caçamba 1,34m³ e Braço de 2,41m, Chassi N° 

LBX210B5NFHEX1231, Nova, COM VIGÊNCIA DE 35 meses, iniciando em 

10/06/2016 e terminando em 10/05/2019, no entanto, a requerida está 

inadimplente desde fevereiro do corrente ano. A partir dessa 

documentação, extrai-se dos autos à notificação extrajudicial sob ID. 

14004586, comprovando a mora da requerida, podendo presumir-se na 

apropriação indevida do bem objeto da demanda. Logo, os documentos 

trazidos aos autos evidenciam de fato o direito da requerente e, 

consequentemente, demonstram o perigo de dano à empresa demandante, 

uma vez que o bem tutelado é bem móvel podendo ser deslocado 

facilmente, dificultando o direito garantido da requerente. Ante o exposto, 

estando presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do 

artigo 303, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, determinando que se expeça CARTA PRECATÓRIA – Para 

que OFICIAL DE JUSTIÇA EFETUE A BUSCA E APREENSÃO da MAQUINA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS MARCA LINK-BELT, 

MODELO 210X2, MOTOR ISUZU, DIESEL 04 CILINDROS E POTÊNCIA 

157HP, LARGURA DAS SAPATAS 700MM, CAÇAMBA 1,34M³ E BRAÇO 

DE 2,41M, CHASSI N° LBX210B5NFHEX1231, para posterior depósito nas 

mãos do requerente e depositário fiel. Advirto que, a parte autora deverá 

aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

em 15 (quinze) dias (artigo 303, §1º, inciso I, do CPC), sob pena extinção 

do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 303, §2º, do 

CPC/2015. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 
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24 de setembro de 2018, às 15h00min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 14 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003257-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004514-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARDOZO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO MORENO MALHEIROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004514-63.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 14h30min, 

a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. 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 (art. 334, § 9ª 

e § 10, do 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. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Por fim, 

considerando que o autor possui idade superior a 60 (sessenta) anos, o 

art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a prioridade na 

tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas anotações nos 

registros dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002388-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA TAINA DE QUEIROZ ARAUJO (ADVOGADO(A))

BENEDITO ADOLFO PEREIRA (AUTOR(A))

CLAUDETE SOLANGE GARCIA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILBENE BARRA CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002388-40.2018.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Defiro o pedido supra, determino que oficie-se a Secretaria 

Ação Social, para que, informe ao Juízo quem foi o beneficiário do imóvel 

descrito na exordial. Prazo: 05 (cinco) dias. 2) Considerando a carta de 

citação devolvida, no Id. 14437290, redesigno o ato para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 14h30min. 3) Expeça-se o mandado citatório, 

consigno que Oficial de Justiça, deve realizar a citação do ocupante do 

imóvel, devendo qualificá-lo nos autos e intimá-lo da audiência designada, 

e, ainda promover a constatação do imóvel. 4) Saem os presentes 

devidamente intimados da nova data assinalada. 5) Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Várzea Grande/MT, 15 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007161-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERLANILSON NUNES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007161-31.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018, às 09h, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, 

haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador 

e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão ser 

ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, 

serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 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). Encerrada a fase 

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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT,16 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-26.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ABECH (AUTOR(A))

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

JOAO BATISTA DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002667-26.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. À vista da ausência de comprovação da intimação da 

requerida para a audiência de conciliação, redesigno referido ato para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 10h. Intimem-se. Cumpra-se nos ulteriores 

termos a decisão de id. Num. 13181712. Várzea Grande/MT, 20 de agosto 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002667-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ ABECH (AUTOR(A))

RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA RODRIGUES (RÉU)

JOSE CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

JOAO BATISTA DE MORAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002667-26.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. À vista da ausência de comprovação da intimação da 

requerida para a audiência de conciliação, redesigno referido ato para o 

dia 28 de setembro de 2018, às 10h. Intimem-se. Cumpra-se nos ulteriores 

termos a decisão de id. Num. 13181712. Várzea Grande/MT, 20 de agosto 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005524-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

APARECIDO DIAS DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003338-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIENE SOUZA DE JESUS (AUTOR(A))

HELIO DA SILVA DIONIZIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002348-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO LOUREIRO MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir ,sob pena de 

preclusão .

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 117984 Nr: 21703-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ZULLI E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, PAULO 

SCHNEIDER - OAB:MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Primeiramente, retifiquem-se os registros do Sistema Apolo para constar 

como Administradora Judicial ALFAJUD – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico o Dr. Antonio 

Luiz Ferreira da Silva.

 Considerando a nomeação da nova administradora judicial nos autos 

principais, determino a intimação da nova Administradora Judicial, para 

que, após a apresentação do relatório determinado nos autos principais 

(Cód. 219814), manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias úteis, acerca do 

crédito do habilitante.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 511381 Nr: 19769-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GAVIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GONÇALVES ORTEGA - 

OAB:MT 15.126, RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA - OAB:PR 37.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA

FABIO GONÇALVES ORTEGA para juntar aos autos guia e comprovante 

do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante guia a ser 

emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> Diligência 

>> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> Número Único 

do Processo e preencher os demais dados, ressaltando que não será 

aceito o pagamento efetuado mediante entrega de envelope, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004514-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARDOZO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO MORENO MALHEIROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004514-63.2018.8.11.0002 

Vistos. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e 

a peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 24 de setembro de 2018, às 14h30min, 

a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. CITE-SE/ INTIME-SE o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecimento a respectiva 

audiência de conciliação, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. 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 (art. 334, § 9ª 
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e § 10, do 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. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita. Por fim, 

considerando que o autor possui idade superior a 60 (sessenta) anos, o 

art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) lhe assegura a prioridade na 

tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais. Dessa forma, procedam-se as devidas anotações nos 

registros dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005574-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA GOMES DA CUNHA (REQUERIDO)

H G DA CUNHA - ME (REQUERIDO)

FRANCISCO ELSON BARBOSA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005574-71.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA proposta por SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

PARA TERRAPLENAGEM LTDA em desfavor de HG DA CUNHA – ME, 

HELENA CUNHA GOMES e FRANCISCO ELSON BARBOSA TEIXEIRA. Aduz 

a requerente, em síntese, que em 10 de junho de 2016, celebrou com a 

requerida contrato particular de locação, cujo objeto foi 01(uma) 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Marca Link-Belt, Modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, Largura das 

Sapatas 700mm, Caçamba 1,34m³ e Braço de 2,41m, Chassi N° 

LBX210B5NFHEX1231, Nova, COM VIGÊNCIA DE 35 meses, iniciando em 

10/06/2016 e terminando em 10/05/2019, sendo o valor estipulado para o 

aluguel de R$581.600,00 (quinhentos e oitenta e um mil e seiscentos reais) 

sendo uma entrada de R$100.000,00 e mais R$481.600,00 divididos em 35 

parcelas de R$13.760,00 a serem pagas todo dia 25 de cada mês 

subsequente a assinatura do contrato, sendo sua primeira parcela em 

25/07/2016. No entanto, salienta que a parte requerida no mês de 

setembro de 2017 não pagou o valor integral, ficando em débito no valor 

de R$560,00, novamente no mês de novembro de 2017 restou um débito 

não adimplido de R$910,00, e a partir do mês de fevereiro de 2018 até a 

presente data, a locatária não adimpliu mais suas parcelas mensais, 

totalizando o débito em R$84.364,19, motivo pelo qual aduz ter 

encaminhado notificação extrajudicial para que o requerido efetuasse os 

pagamentos no prazo de 03 (três) dias, não tendo obtido nenhuma 

resposta (ID. 14004586), realizando posteriormente protesto (ID. 

14004588). Assim, pugna pela concessão de tutela antecipada de 

urgência requerida em caráter antecedente, para que seja concedida 

busca e apreensão da máquina escavadeira em posse da requerida, 

declarando o sócio proprietário Sr. Clesio de Paula como fiel depositário do 

bem até decisão final. É o breve relato. Fundamento e decido. O instituto 

da tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e 

antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda 

apresentar caráter satisfativo. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão da requerente apresenta características de um pedido de tutela 

de urgência antecipada em caráter antecedente de cunho satisfativo, uma 

vez que a demandante pugna pela busca e apreensão do bem discutido. 

Entre os documentos apresentados pela requerente na exordial, no Id. 

14004583 demonstra-se o elo contratual entre as partes, no qual fora 

celebrado contrato particular de locação, cujo objeto foi 01(uma) 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Marca Link-Belt, Modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, Largura das 

Sapatas 700mm, Caçamba 1,34m³ e Braço de 2,41m, Chassi N° 

LBX210B5NFHEX1231, Nova, COM VIGÊNCIA DE 35 meses, iniciando em 

10/06/2016 e terminando em 10/05/2019, no entanto, a requerida está 

inadimplente desde fevereiro do corrente ano. A partir dessa 

documentação, extrai-se dos autos à notificação extrajudicial sob ID. 

14004586, comprovando a mora da requerida, podendo presumir-se na 

apropriação indevida do bem objeto da demanda. Logo, os documentos 

trazidos aos autos evidenciam de fato o direito da requerente e, 

consequentemente, demonstram o perigo de dano à empresa demandante, 

uma vez que o bem tutelado é bem móvel podendo ser deslocado 

facilmente, dificultando o direito garantido da requerente. Ante o exposto, 

estando presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do 

artigo 303, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, determinando que se expeça CARTA PRECATÓRIA – Para 

que OFICIAL DE JUSTIÇA EFETUE A BUSCA E APREENSÃO da MAQUINA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS MARCA LINK-BELT, 

MODELO 210X2, MOTOR ISUZU, DIESEL 04 CILINDROS E POTÊNCIA 

157HP, LARGURA DAS SAPATAS 700MM, CAÇAMBA 1,34M³ E BRAÇO 

DE 2,41M, CHASSI N° LBX210B5NFHEX1231, para posterior depósito nas 

mãos do requerente e depositário fiel. Advirto que, a parte autora deverá 

aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a 

juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 

em 15 (quinze) dias (artigo 303, §1º, inciso I, do CPC), sob pena extinção 

do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 303, §2º, do 

CPC/2015. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

24 de setembro de 2018, às 15h00min, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 14 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007161-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERLANILSON NUNES DE QUEIROZ (REQUERENTE)

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007161-31.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018, às 09h, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, 
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haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador 

e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão ser 

ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, 

serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 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). Encerrada a fase 

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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT,16 de agosto 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.: 339311 Nr: 7388-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA DE ARRUDA, MARIA ALBERTINA DA 

COSTA CAMPOS, SANDRA ADRIANE DE LIMA TORRES

 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,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 353074 Nr: 18055-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DA SILVA MATOS, MANOEL HONORATO DE 

CAMPOS

 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,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345919 Nr: 12552-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT - OAB:11789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15.284, LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:13812

 Vistos,

Determino o desapensamento destes autos, por tratar-se de execução de 

honorários advocatícios.

 Procedam-se às anotações e retificações necessárias, inclusive na 

autuação, fazendo constar o presente como cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 535 do NCPC, intime-se a parte devedora para, em 

trinta dias, se quiser, apresentar impugnação. Decorrido o prazo “in albis” 

sem impugnação, nos termos do art. 535, § 3º, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333192 Nr: 1823-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEFAZ - GERÊNCIA EXECUTIVA DE FISCALIZAÇÃO DE 

MERCADORIAS EM TRÂNSITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON SAMPAIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 72006 E, IZONEL PIO DA SILVA - OAB:13813
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 Vistos,

Revogo a decisão de fl. 198. Anote-se a fase de cumprimento de 

sentença. Intime-se a parte Executada, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos e pelo Diário da Justiça do Estado (art. 513 § 2º, I, do 

NCPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver (art. 523 do NCPC). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525 do NCPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários de advogado de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1º, do NCPC). 

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação, poderá o credor efetuar 

pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do 

juízo, bem como apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Por fim, transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento 

das respectivas taxas, a parte Exequente poderá requerer diretamente à 

serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do Novo Código de 

Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345545 Nr: 12283-81.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ALMEIDA DE SOUZA, EDER SILVA LOURENÇO

 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,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007567-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

TIAGO FERREIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. III) Com fulcro no art. 334, do CPC, designo para 

o dia 6 de novembro de 2018, às 15h15min a audiência de conciliação, 

devendo ser citado o réu dos termos da ação para, querendo, no prazo 

legal contestá-la. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), devendo constar no mandado a observação de que a 

citação deverá ocorrer pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência, 

conforme estabelece o art. 334, caput, do NCPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007557-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Verifica-se dos documentos juntados aos autos que não há 

comprovação acerca do nível e da classe em que a autora atualmente se 

encontra. Desse modo, determino que a autora seja intimada para, em 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a sua ficha funcional, comprovando seu 

atual enquadramento. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007557-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA VERGINIA DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Verifica-se dos documentos juntados aos autos que não há 

comprovação acerca do nível e da classe em que a autora atualmente se 

encontra. Desse modo, determino que a autora seja intimada para, em 15 

(quinze) dias, juntar aos autos a sua ficha funcional, comprovando seu 

atual enquadramento. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007103-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

ANITA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no tocante 

à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, a 

realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 do 

CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora já foram especificados na inicial, podendo, 

porém, as partes apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, 

art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas 

partes, bem como apresentando o laudo correspondente na secretaria no 

prazo máximo de 10 dias após realização da perícia. Quanto aos 

honorários periciais, assinalo que, de acordo com a Resolução n. 

305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e 
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a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a advogados 

dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de 

assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição 

federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e 

intérpretes, observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no 

anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em situações 

excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o 

limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 

(duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 31 de outubro de 2018, a partir das 13h30min, nas 

dependências deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a 

realização do ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a 

parte autora deverá trazer consigo todos os exames já realizados, 

inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em 

branco o prazo de 10 dias contados da intimação das partes e dos 

eventuais assistentes técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o 

pagamento dos honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. 

Aportando aos autos o laudo pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e 

do referido laudo para, querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC), Cientifique-se o Sr. Perito 

sobre o teor desta decisão. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006439-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GONCALINA DA SILVA (AUTOR(A))

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, I) Cuida-se de “Ação de Concessão de Aposentadoria por 

Invalidez e alternativamente de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c 

com Pedido de Antecipação de Tutela” proposta por MARIA GONÇALINA 

DA SILVA, qualificada nos autos, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, igualmente qualificada, 

na qual se objetiva, em síntese, a concessão da aposentadoria por 

invalidez sustentando estar incapacitada para o labor. Relata, a autora, 

que sofre de graves problemas de saúde, conforme atestou perícia 

médica realizada junto ao INSS até a cessação indevida do benefício 

(30.5.2018), quando foi considerada apta para o labor. Pede, assim, a 

concessão da antecipação de tutela. O pedido veio acompanhado de 

alguns documentos. É o relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a tutela de urgência poderá ser concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou para evitar 

um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo ou ao 

resultado útil deste. No caso dos autos, verifica-se que a inicial veio 

acompanhada de documentos médicos atestando o quadro clínico da 

autora. Todavia, o INSS, em perícia médica, não constatou a alegada 

incapacidade, o que significa dizer que a existência de conflitos entre as 

conclusões das perícias médicas realizadas pelo INSS, contrárias à 

pretensão da requerente, afasta o requisito da probabilidade do direito, 

tendo em vista que a matéria só poderá ser desvendada através de 

produção de prova judicial que ateste a incapacidade laborativa da autora 

(TRF3 – Agravo de Instrumento 594480/SP – rel. Des. Federal Fausto de 

Sanctis – Sétima Turma – 2.10.2017 – publicação 17.10.2017). No mesmo 

sentido: "RECURSO AGRAVO INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL 

COMPROBATÓRIA DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE LABORAL – ATESTADO MÉDICO PASSADO POR 

FACULTATIVO PARTICULAR – DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA 

DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS – AGRAVO IMPROVIDO. A concessão de antecipação 

de tutela deferindo benefício previdenciário do auxilio doença, necessita 

de comprovação através de perícia médica dotada de força probatória 

suficiente para comprovar a alegada impossibilidade de desempenho da 

atividade laboral por parte da segurada." (TJMT – Agravo de Instrumento 

8305/2011 – rel. Des. Gilberto Giraldelli – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo – 14.6.2011 – publicação 23.6.2011). Diante do exposto, 

indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 

98 do CPC). II) Considerando o Ofício AGU/PF-MT/DPREV n.º 07/2018, no 

tocante à prova pericial em ações previdenciárias, determino, desde logo, 

a realização de prova pericial técnica, nomeando, com fulcro no art. 465 

do CPC, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), já cadastrado no 

Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita Federal), a fim de atestar 

eventual deformidade de membro da parte autora e/ou incapacidade, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico, cabendo pontuar que os 

quesitos do INSS já estão previamente estabelecidos no referido ofício, 

enquanto que da parte autora não foram especificados na inicial, podendo, 

porém, a parte autora apresentar os quesitos, bem como as partes 

apresentarem outros, caso entendam necessário (§ 1º, art. 465, CPC). 

Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

10 dias após realização da perícia. Quanto aos honorários periciais, 

assinalo que, de acordo com a Resolução n. 305/2014, do Conselho da 

Justiça Federal, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de 

profissionais e o pagamento de honorários a advogados dativos, 

curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência 

judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da jurisdição federal 

delegada, a fixação dos honorários dos peritos, tradutores e intérpretes, 

observará os limites mínimos e máximos estabelecidos no anexo da 

referida resolução, podendo, o magistrado, em situações excepcionais, 

mediante decisão fundamentada, arbitrar honorários até o limite de três 

vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 200,00 (duzentos reais). No 

caso em estudo, flagrante é a verificação da excepcionalidade referida 

acima, visualizada no grau de especialização do Sr. Perito, na 

complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes e à 

prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo questões 

previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade absoluta na 

tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade do caso ora 

reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o disposto no 

inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a aplicação da 

Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo para o dia 31 de 

outubro de 2018, a partir das 13h30min, nas dependências deste Fórum, 

mais precisamente na sala de convivência, a realização do ato, devendo 

ser intimadas as partes, seus advogados e eventuais assistentes 

técnicos para comparecimento, lembrando que a parte autora deverá 

trazer consigo todos os exames já realizados, inclusive os mais recentes, 

para facilitar os trabalhos. Decorrido em branco o prazo de 10 dias 

contados da intimação das partes e dos eventuais assistentes técnicos 

acerca do laudo pericial, requisite-se o pagamento dos honorários 

periciais através do AJC/CJF referido acima. Aportando aos autos o laudo 

pericial, cite-se o INSS dos termos da ação e do referido laudo para, 

querendo, contestá-los. Alegando-se na peça de defesa qualquer das 

matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 

15 dias (art. 351, CPC). Cientifique-se o Sr. Perito sobre o teor desta 

decisão. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006542-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA RAINHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício Assistencial c/c 
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Pedido de Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars” proposta por 

ROSALIA RAINHA DOS SANTOS, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, autarquia federal, qualificada nos autos, 

na qual se objetiva, em síntese, a implantação do benefício assistencial ao 

idoso. Relata-se que a autora, com 65 (sessenta e cinco) anos, não 

dispõe de meios para prover o próprio sustento, uma vez que possui 

considerável gasto com remédios, além das despesas com alimentação, 

água e luz, enfatizando que só não passou fome em virtude da ajuda que 

recebe de amigos. Pede-se, assim, a concessão da antecipação de tutela, 

a fim de que o benefício seja implantado. O pedido veio acompanhado de 

alguns documentos. É o relatório. Decido. Prevê o art. 300 do Código de 

Processo Civil (CPC), que a tutela de urgência poderá ser concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou 

para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo ou 

ao resultado útil deste. Verifica-se, porém, que não consta nos autos 

qualquer documento hábil a demonstrar o risco de prejuízo caso o 

benefício seja concedido apenas ao final da demanda. Diante do exposto, 

não evidenciada a urgência do caso, com fulcro no art. 294 do CPC, 

indefiro a tutela provisória. Defiro a gratuidade nos moldes pleiteados (art. 

98 do CPC). Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004713-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

JADERSON ROCHA REINALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Secretaria Municipal de Finanças do Munícipio de Várzea Grande/MT 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Intimada para comprovar a necessidade de parcelamento das 

despesas processuais, a parte autora junta aos autos inúmeras certidões 

de cartórios, comprovando a inadimplência junto a seus credores, 

conforme diversos protestos identificados nos referidos documentos. Ao 

tratar da gratuidade da justiça e atentando à realidade econômica do país, 

bem como às peculiaridades de cada caso apreciado pelo judiciário, o 

Novo Código de Processo Civil, em seu art. 98[1], § 6º, do CPC, ampliou a 

aplicabilidade do benefício, incluindo a modalidade “parcelamento” do valor 

das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo, segundo se infere do texto a baixo transcrito: § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

procedimento.” Especificamente no caso dos autos, por se tratar de 

pessoa jurídica, é oportuno transcrever aqui o teor da Súmula 481 do STJ, 

que assim estabelece “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”, ou seja, para fazer jus às benesses 

da gratuidade, aqui incluindo o parcelamento, faz-se necessária a 

demonstração de que o pagamento das despesas do processo 

comprometerá as atividades da empresa. Nesse sentido a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA - 

DECISÃO SINGULAR MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça 

gratuita quando a parte não traz argumentos novos que convencem o 

julgador pela reforma da decisão, sobretudo quando a falta de prova 

sobre a real necessidade para concessão do benefício perseguido se 

mantém. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser 

concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas 

atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) 3. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (...) 4. (...)” 

(AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).” (TJMT - AI 

122978/2016 - Primeira Câmara Cível, Des. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, j. 24.1.2017, DJe 27.1.2017 - destaquei). Como relatado acima, a 

empresa autora atualmente possui diversas dívidas, inclusive protestadas, 

certamente porque tem passado por dificuldades financeiras em 

decorrência não apenas da crise que assola o país, mas também por 

conta do não recebimento de seus créditos em momento oportuno, daí os 

motivos pelos quais está impedida de adiantar integralmente as custas e 

despesas processuais, o impõe o acolhimento do pedido. Assim, com 

fulcro no art. 98, § 6º, do CPC, defiro o pedido de parcelamento das 

custas e despesas processuais que a parte autora terá que adiantar no 

processo, em 6 parcelas iguais, devendo ser ela intimada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da primeira parcela, 

comprovando nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, do CPC. Cumpra-se. [1] A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004713-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

JADERSON ROCHA REINALDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Secretaria Municipal de Finanças do Munícipio de Várzea Grande/MT 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Intimada para comprovar a necessidade de parcelamento das 

despesas processuais, a parte autora junta aos autos inúmeras certidões 

de cartórios, comprovando a inadimplência junto a seus credores, 

conforme diversos protestos identificados nos referidos documentos. Ao 

tratar da gratuidade da justiça e atentando à realidade econômica do país, 

bem como às peculiaridades de cada caso apreciado pelo judiciário, o 

Novo Código de Processo Civil, em seu art. 98[1], § 6º, do CPC, ampliou a 

aplicabilidade do benefício, incluindo a modalidade “parcelamento” do valor 

das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

processo, segundo se infere do texto a baixo transcrito: § 6º Conforme o 

caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do 

procedimento.” Especificamente no caso dos autos, por se tratar de 

pessoa jurídica, é oportuno transcrever aqui o teor da Súmula 481 do STJ, 

que assim estabelece “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”, ou seja, para fazer jus às benesses 

da gratuidade, aqui incluindo o parcelamento, faz-se necessária a 

demonstração de que o pagamento das despesas do processo 

comprometerá as atividades da empresa. Nesse sentido a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DA REAL DIFICULDADE FINANCEIRA - INOCORRÊNCIA - 

DECISÃO SINGULAR MANTIDA - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão de indeferimento da justiça 

gratuita quando a parte não traz argumentos novos que convencem o 

julgador pela reforma da decisão, sobretudo quando a falta de prova 

sobre a real necessidade para concessão do benefício perseguido se 

mantém. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser 

concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins 

lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as 

despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas 

atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.) 3. O recurso 

especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento 

do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (...) 4. (...)” 

(AgRg no AREsp 511.239/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016).” (TJMT - AI 

122978/2016 - Primeira Câmara Cível, Des. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, j. 24.1.2017, DJe 27.1.2017 - destaquei). Como relatado acima, a 

empresa autora atualmente possui diversas dívidas, inclusive protestadas, 

certamente porque tem passado por dificuldades financeiras em 
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decorrência não apenas da crise que assola o país, mas também por 

conta do não recebimento de seus créditos em momento oportuno, daí os 

motivos pelos quais está impedida de adiantar integralmente as custas e 

despesas processuais, o impõe o acolhimento do pedido. Assim, com 

fulcro no art. 98, § 6º, do CPC, defiro o pedido de parcelamento das 

custas e despesas processuais que a parte autora terá que adiantar no 

processo, em 6 parcelas iguais, devendo ser ela intimada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da primeira parcela, 

comprovando nos autos, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, do CPC. Cumpra-se. [1] A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006006-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUILINE BATISTA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ANGELICA LUCI SCHULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SR. PABLO GUSTAVO 

MORAES PEREIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido Id. n. 14462567, a fim de determinar a 

intimação dos requeridos para cumprimento imediato da ordem judicial, sob 

pena de incorrer em conduta criminosa e/ou de improbidade administrativa, 

além de multa pessoal ao gestor público, sem prejuízo de outras 

providências necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006006-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUILINE BATISTA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ANGELICA LUCI SCHULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SR. PABLO GUSTAVO 

MORAES PEREIRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Defiro parcialmente o pedido Id. n. 14462567, a fim de determinar a 

intimação dos requeridos para cumprimento imediato da ordem judicial, sob 

pena de incorrer em conduta criminosa e/ou de improbidade administrativa, 

além de multa pessoal ao gestor público, sem prejuízo de outras 

providências necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001256-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINO ESTEVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Visto... ADELINO ESTEVES TEIXEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação 

Previdenciária c/c Antecipação de Tutela” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, objetivando, 

em síntese, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, pois, 

segundo alega, está incapacitado para exercer atividade laboral, conforme 

exames e laudos médicos carreados com a inicial. Relatou ter sido 

diagnosticado com a patologia identificada como CID S62.1 e realizado 

tratamento cirúrgico de fratura de escafóide, tendo recebido 

auxílio-doença no período de 28.07.2015 à 09.11.2015, quando foi 

cessado injustamente pelo réu, já que ainda estava e está incapacitado 

para o labor. Contou que sua situação é grave, uma vez que, por não 

apresentar condições para desempenhar seu trabalho, sofrendo dores 

constantes, a empresa onde trabalhava rescindiu seu contrato, não 

possuindo outra fonte de renda. Por tais motivos, pugnou pela antecipação 

da tutela, consistente no restabelecimento do auxílio-doença e, no mérito, 

a confirmação da medida, com a condenação do réu ao pagamento das 

parcelas retroativas através de RPV. Instruiu o pedido com diversos 

documentos. A antecipação de tutela foi indeferida. Apesar de 

devidamente citada, a requerida não apresentou defesa. Realizou-se 

perícia médica, com a intimação das partes acerca do laudo pericial, tendo 

a autora concordado com o ato, enquanto que a requerida alegou a falta 

de esclarecimentos acerca da duração e do grau de incapacidade do 

autor, pugnando pela improcedência do pedido. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, antes de adentrar o mérito, cumpre assinalar que a 

impugnação do réu ao laudo pericial não merece guarida, tendo em vista 

que o referido laudo mostrou-se objetivo e esclarecedor quando à 

condição física do periciando, conforme se demonstrará na sequência, 

cabendo salientar que o parecer do Sr. Perito está embasado não apenas 

no exame clínico realizado, mas nos documentos contidos nos autos, 

especialmente naqueles trazidos aos autos pela própria parte autora. 

Quanto ao mérito, impende 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. Sobre a qualidade de segurada da parte autora e a 

carência do benefício, estas foram reconhecidas pelo réu quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença cessado em 9.11.2015 (Id. 

4939073) e só serão desconstituídas se o autor não lograr êxito na 

comprovação da alegada incapacidade laborativa que o tenha impedido de 

manter as contribuições previdenciárias, restando, pois, verificar se, de 

fato, ele está inapto para o labor. A inicial veio instruída com diversos 

documentos que retratam o quadro clínico do autor, bem como a lesão 

ocasionada por acidente de trabalho, conforme se infere dos inúmeros 

exames e laudos médicos que acompanharam a inicial. Tais informações 

foram confirmadas pela perícia médica realizada nos autos, conforme 

parecer do Sr. Perito Judicial, Doutor João Leopoldo Baçan a baixo 

transcrito: “Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do punho 

direito ocorrido no dia 29 de junho de 2015 após acidente de trabalho, 

tratado de forma clínica e cirúrgica, seguido de acompanhamento médico e 

reabilitação física. Apresenta deficiência física no punho direito, com 

perda de sua capacidade funcional, estando inapto temporariamente para 

a sua atividade laboral, aguardando reavaliação médica para retorno ao 

tratamento. Necessita de reavaliação clínico-pericial em cento e oitenta 

dias, visando tratamento efetivo. A data do início da incapacidade 

laborativa pode ser fixada em maio de 2017, conforme a avaliação 

clínico-pericial atual, não sendo possível afirmar a incapacidade laborativa 

pregressa. Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o 

periciando apresenta incapacidade laboral parcial e temporária. Não 

apresenta limitação para a vida independente..” (Id. 8027053 – destaquei) 

A conclusão do Sr. Perito afirma que o paciente está temporariamente 

incapacitado para o labor, tendo informando, ainda, ser necessária a 

reavaliação clínico-pericial em cento e oitenta dias. Como se vê, a perícia 

médica e os documentos médicos contidos nos autos confirmam a 

incapacidade temporária do autor a ensejar a concessão do 

auxílio-doença, pois restou clara a possibilidade de reabilitação, 

especialmente se houver tratamento médico, o que o requerente não vem 

fazendo. Outrossim, restou também apurado nos autos que o INSS nunca 

submeteu o segurado a qualquer processo de reabilitação, muito pelo 

contrário, cassou-lhe o benefício, mesmo estando ele impossibilitado de 

trabalhar, o que impõe o restabelecimento do benefício. Em caso 

semelhante assim se posicionou a jurisprudência, mutatis mutandis: 

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE 

SEGURADO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL. 1. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 
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atividade laboral. 2. A incapacidade laboral da parte autora foi comprovada 

pela perícia médica realizada, onde se constata a incapacidade parcial e 

permanente, com possibilidade de reabilitação (fls. 112/116 e 164/169). A 

qualidade de segurado, por sua vez, foi demonstrada pelo CNIS (fls. 131), 

onde consta registro de vínculos urbanos, sendo os dois últimos nos 

períodos de 01/07/2010 a 11/08/2010 e 01/02/2011, sem data de baixa, 

com indicação de última remuneração em 02/2013, bem como concessão o 

pagamento de auxílio-doença no período de 20/03/2012 a 05/12/2012. 3. A 

concessão anterior de benefício previdenciário comprova a qualidade de 

segurado da parte autora. 4. A prova pericial analisada demonstra a 

incapacidade laboral da parte autora com a intensidade e temporalidade 

compatíveis com o deferimento do benefício de auxílio-doença. 5. O 

auxílio-doença será mantido até que a parte autora restabeleça a sua 

capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via 

administrativa, que conclua pela inexistência de incapacidade. 6. Apelação 

do INSS parcialmente provida, no tocante aos juros de mora. (TRF1 – 

AC/MG 0071368-64.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Neves da Cunha, p. e-DJF1 de 15.6.2016) “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. TRABALHADOR URBANO. COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE SEGURADO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. 

INCAPACIDADE LABORAL, RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS (...) 4. 

Diante da incapacidade parcial, determina-se a concessão do benefício de 

auxílio-doença, desde a cessação indevida, até que se conclua eventual 

processo de reabilitação, quando poderá ser convertido em aposentadoria 

por invalidez ou auxílio-acidente, a depender do sucesso ou insucesso da 

reabilitação. 5. Atrasados: correção monetária e os juros moratórios 

conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na 

Justiça Federal. 6. A antecipação de tutela deve ser mantida, porque 

presentes os requisitos e os recursos eventualmente interpostos contra o 

acórdão têm previsão de ser recebidos apenas no efeito devolutivo. 7. 

Apelação e remessa oficial parcialmente providas (itens 4 e 5). (TRF1 – 

AC/MG 0038118-40.2014.4.01.9199 – Segunda Turma, Rel. Des. Federal 

Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal César Cintra Jatahy 

Fonseca, e-DJF1 de 13.6.2016) O autor, como restou demonstrado, 

preenche os requisitos para obtenção do benefício de auxílio-doença, uma 

vez que comprovou sua qualidade de segurado e a sua temporária 

inaptidão para o exercício laboral, devendo, portanto, submeter-se aos 

procedimentos de reabilitação estabelecidos no art. 101, da Lei 8213/91 a 

cargo do INSS, até que se veja apto a exercer alguma atividade compatível 

com a limitação sofrida ou, ainda, até que comprove a impossibilidade de 

reversão da sua condição física, a gerar direito à aposentadoria por 

invalidez. Outrossim, cabe pontuar, ainda, quanto ao termo inicial do 

benefício que, apesar de o Sr. Perito ter afirmado que a incapacidade 

provavelmente se deu em maio de 2017, verifica-se que o autor vem 

tratando da mesma patologia desde a época do acidente, inclusive tendo 

se submetido a tratamento cirúrgico em 20.8.2015, o que faz concluir que, 

na realidade, esse impedimento laboral persiste desde a data da 

concessão do auxílio-doença, de modo que o benefício deverá ser 

concedido desde a cessação indevida. 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 do autor 

de pessoa enferma e hipossuficiente, assim como a natural demora na 

implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em julgado 

da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o pedido de 

antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, 

ambos da Lei n. 8.213/91 julgo procedente o pedido formulado na inicial a 

fim de ordenar o restabelecimento do auxílio-doença, a partir da cessação 

(9.11.2015)[1], descontadas parcelas eventualmente pagas, além do 

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. Condeno, ainda, o INSS, a submeter o autor ao processo de 

reabilitação, nos termos do art. 100, da Lei n. 8213/91, devendo esta 

sujeitar-se aos exames periódicos realizados pela Autarquia Federal. 

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. 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: Adelino Esteves Teixeira, portador do CPF n. 

688.925.001-04; 2. Filiação: Abelino Alves Teixeira e Rosimeire Pereira 

Esteves; 3. Benefício Concedido: restabelecimento do auxílio-doença; 4. 

Data inicial do Benefício: 10.11.2015 (dia posterior à cessação do 

auxílio-doença); 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, 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] “O termo inicial para restabelecimento do auxílio-doença será 

a data da sua cessação indevida até o dia anterior ao da aposentadoria 

por invalidez.” (TRF1 – AC/RO - 0000895-48.2017.4.01.9199 – Primeira 

Turma, Rel. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, e-DJF1 de 

29.3.2017) [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: 1005404-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, Diante do desinteresse da parte autora demonstrado 

expressamente na peça retro (Id. 14081344) quanto à realização da 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, cancelo a 

audiência designada no despacho anterior. Quanto ao início do prazo para 

defesa, segundo prevê o art. 335, II, do CPC, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo será a 

data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 

334, § 4º, I, do referido instituto processual civil. Na hipótese dos autos, o 

Município de Várzea Grande protocolou ofício perante este Juízo há 

bastante tempo demonstrando seu desinteresse na referida audiência em 

relação a todos os processos, inclusive os novos eventualmente 

distribuídos, como neste caso. Assim, o prazo para defesa terá início a 

partir de sua citação ou, então, caso esta já tenha sido realizada, da 

ciência deste despacho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA (ADVOGADO(A))

INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

MIRIAN BITTENCOURT (RÉU)

 

Vistos... Não tendo as partes se insurgido contra a proposta de 

honorários periciais apresentada na peça juntada à página 103, 
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homologo-a, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, fixando os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser custeado 

pela parte autora, a qual deverá ser intimada para depositar em juízo no 

prazo de 15 (quinze) dias. Efetivado o depósito, intime-se o Sr. Perito para 

designar data, local e horário para início dos trabalhos periciais, com 

vistas à aferição se a saúde da segunda requerida foi agravada em 

decorrência do seu labor. Cumpra-se e intimem-se.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311819 Nr: 7879-21.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS SILVA E SILVA, VANDERLUCIO 

MARTINS DA SILVA, MARLUI MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTINS SILVA E SILVA, CNPJ: 

02276644000132 e atualmente em local incerto e não sabido MARLUI 

MARIA DA SILVA, Cpf: 46067485168, brasileiro(a). 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: 10/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARTINS SILVA E SILVA, 

VANDERLUCIO MARTINS DA SILVAE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de falta de recolhimento - icms 

estimativa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20125786/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/04/2012

 - Valor Total: R$20.992,20 - Valor Atualizado: R$20.242,20 - Valor 

Honorários: R$750,00

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 27 de agosto de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90067 Nr: 11298-30.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO TADASHI SUGUISHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO TADASHI SUGUISHIMA, Cpf: 

32185154834, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 30 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, 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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

 Bem(ns) Penhorado(s): Bloqueio de Valores. Penhora "on line" efetivada 

em 17.08.12 no valor de R$ 5.670,58 (Cinco Mil, Seiscentos e Setenta 

Reais e Cinquenta e Oito Centavos) e, em 27.05.14 no valor de R$ 

2.835,29 (Dois Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove 

Centavos), conforme Recibos de Protocolamento de Ordens Judiciais de 

Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores, 

acostados às fls. 141 e 156.

Várzea Grande, 27 de agosto de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 454124 Nr: 13704-38.2016.811.0002

 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: ANTONIA AUGUSTA POMPEU DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347909 Nr: 14189-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA NERY NASCIMENTO DOS SANTOS, JUDITI DA 

SILVA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial no 

prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte autora em 

seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333939 Nr: 2510-12.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDELIRA ROSENDO ROCHA, MARIA DE LOURDES 

DE OLIVEIRA SCARABELLI, MARIA DE FATIMA NOGUEIRA DE CAMPOS

 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:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial no 

prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte autora em 

seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331010 Nr: 27302-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILCE DA COSTA CAMPOS, JOANIR IRENE DE 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial no 

prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte autora em 

seguida a parte requerida, que deverá ser intimada por mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 309203 Nr: 5199-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M.K.J. ABDALLAH ME, MUNA MOHD KHAMIS 

JABER ABDALLAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILVA ALESSANDRA 

CAVALHEIRO - OAB:OABMT16448

 Vistos.

 I) Defiro o pedido de suspensão, nos moldes pretendidos em petição 

retro, decorrido o prazo, conclusos.

 II) Quanto ao pedido de desbloqueio de valores, verifica-se não constar 

nos autos qualquer ordem ou diligência de penhora de verbas. Dessa 

forma, fica o pleito prejudicado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 392975 Nr: 7162-38.2015.811.0002

 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: LUDMILA ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS - 

OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante da inércia da Fazenda Pública Estadual, que não depositou o valor 

dos honorários periciais, mesmo com a advertência de que o 

descumprimento implicaria em bloqueio de valores (fl. 290), determino seja 

bloqueada a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 

transferindo-a, após, para a conta do Sr. Perito Judicial, intimando-se, para 

indicar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 275204 Nr: 18279-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEI DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desta feita, antes de determinar a expedição da RPV para pagamento 

desse valor, determino seja solicitado junto ao Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência a elaboração/conferência do cálculo do débito 

devido, nos termos do Provimento n. 11/2017-CM. Após, conclusos para 

homologação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 510557 Nr: 19313-65.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 328034 Nr: 24366-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Eustaquio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido formulado na presente 

ação, a fim de condenar o requerido que proceda a incorporação do 1/5 

(um quinto) salarial ao subsídio do autor, inerente a incorporação da 

gratificação de função, contemplado na Lei Municipal nº 1.164/91, já na 

próxima folha de pagamento, acrescidas de todas aquelas que se 

venceram até a efetiva incorporação, cujo valor será apurado em 

posterior liquidação de sentença. Assim, Declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do vencimento da 

obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado 

em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação retro 

mencionada, no tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o 

disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a 

redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência 

do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser 

apurado em liquidação.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por 

força do disposto no § 3º do artigo 496 do CPC.Transitada em julgado a 

decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 459365 Nr: 16154-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SANTANA NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:OAB-MT 7199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Manifestem-se as partes acerca da certidão de fl.39, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 451742 Nr: 12633-98.2016.811.0002

 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: 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:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo legal, dar o devido 

andamento ao feito, sob pena de extinção.
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Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 249550 Nr: 9081-38.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MAURÍCIA DA CRUZ, INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por ANA MAURICIA DA 

CRUZ, 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. 196 verso).

 Diante da concordância da parte Requerida, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fls. 194/195, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 103588 Nr: 12297-46.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA INFANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMULO NOGUEIRA DE 

ARRUDA - OAB:7.693/MT

 Vistos,

Ante o lapso temporal manifeste-se a exequente.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 508581 Nr: 18242-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILSON MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sobre impugnação retro, manifeste-se a parte embargante, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 89090 Nr: 10733-66.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Naaman Khouri - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubens Pereira Jara - 

OAB:15.967/0

 Vistos, etc.

Sobre impugnação e documentos retro, manifeste-se a parte contrária, no 

prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 319109 Nr: 15487-70.2013.811.0002

 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: ANTONIA RODRIGUES MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de “Ação de Benefício Previdenciário – Aposentadoria por Idade 

Rural c/c Pedido de Antecipação de Tutela Liminar Inaudita Altera Pars” em 

que ANTONIA RODRIGUES MAIA, apresentaram em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

A inicial veio instruída com documentos, fls.12/16.

 Contestação às fls.19/54. Impugnação às fls.36/58.

 A parte Autora peticionou requerendo a homologação da desistência da 

ação sem resolução do mérito, às fls. 76.

 Intimada a parte Ré, não se opôs ao pleito de desistência fl.77 verso.

 É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Dessa forma, verifico que a parte Requerente pugnou pela desistência da 

ação com fulcro no artigo 200, § único do NCPC. “Os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial.”

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as custas e despesas processuais por ser a parte 

autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no registro da ação e 

arquive-se com as cautelas legais.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 282957 Nr: 1772-92.2012.811.0002

 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: CIRA ELIDIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.075/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por CIRA ELIDIA DE 

CAMPOS, 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. 158 verso).

 Diante da concordância da parte Requerida, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fls. 156/157, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 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.: 320980 Nr: 17385-21.2013.811.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 419 de 429



 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: MARCILIO GARCIA DE ALMEIDA

 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:

 Vistos,etc.

Sobre a impugnação a execução, manifeste-se o requerente, no prazo 

legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 391210 Nr: 6028-73.2015.811.0002

 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: URGOLINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da concordância da parte Requerente, bem como, por inexistir 

óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 88 e verso, HOMOLOGO para 

que surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 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.: 298062 Nr: 18554-77.2012.811.0002

 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: DURCELI APARECIDA PESSIM DELAVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:OAB/MT 9.578-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente a ação previdenciária de revisão de 

benefício previdenciário (pensão por morte) – índices de atualização dos 

24 salários de contribuição – ORTN/OTN, com fulcro no art. 487, I, do 

NCPC, pelos motivos e fundamentos acima esposados.Decisão não sujeita 

ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do 

NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de 

estilo.Deixo de condenar a Requerente a pagar os honorários 

advocatícios, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita.Custas “ex 

lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 212246 Nr: 7706-70.2008.811.0002

 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: EDSON FRANCISCO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA CONCEIÇÃO 

ARRUDA - OAB:MT 9.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por LAÉRCIO DOS 

SANTOS, para recebimento do crédito exequendo.

O Requerido apresentou impugnação à execução, fls. 313/323.

 Ao Contador Judicial para análise e atualização do débito, fl. 331.

O Contador Judicial informou que os cálculos apresentados pelo 

requerente estão corretos fl.332.

 Intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo apresentado 

pelo contador judicial, a parte requerente concordou com os valores (fl. 

298), quanto ao requerido, reiterou os termos da impugnação (fl.299).

 Diante das informações do Contador Judicial de fl.332 informando que os 

cálculos apresentados estão corretos, bem como, por inexistir óbice de 

natureza legal nos cálculos, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e 

desejados efeitos em favor da parte Autora.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

 No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320116 Nr: 16499-22.2013.811.0002

 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): GÉRCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALVADOR - OAB:MT 

15.785/O, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B, MAYRA ESMERALDA 

BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749, MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:MT 8.942/O

 Vistos,etc.

Defiro o pedido de fl.98 pelo prazo de 1 (um)ano. Decorrido, 

manifestem-se as partes, no prazo legal.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 334299 Nr: 2861-82.2014.811.0002

 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: IVALDETE RAIMUNDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Verifico que a parte requerente não pretende dar continuidade ao feito. 

Posto isto, não há mais questões a serem dirimidas nesta ação.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Isento de custas por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se 

com as cautelas legais.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 282956 Nr: 1771-10.2012.811.0002

 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: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032628/8/2018 Página 420 de 429



Trata-se de cumprimento de sentença proposta por FRANCISCO 

FERREIRA DA COSTA, 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. 125 verso).

 Diante da concordância da parte Requerida, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fls. 194/195, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 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.: 250749 Nr: 10083-43.2010.811.0002

 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: SEBASTIANA MARIA DE GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por SEBASTIANA MARIA 

DE GUEDES, para recebimento do crédito exequendo.

Ainda que devidamente citado, o Instituto Requerido deixou de oferecer 

Impugnação a Execução, concordando de forma tácita com os cálculos 

apresentados pelo Autor.

 Diante da concordância da parte Requerida, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fls. 185/186, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 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.: 242860 Nr: 4074-65.2010.811.0002

 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: MARIA ACELINA DE CAMPOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 153.

Assim, concedo a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

 Após, manifeste-se o autor.

 Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315756 Nr: 12107-39.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO APARECIDO JORGE, REGINALDO 

DE SOUZA E SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1, JOSE PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR/PROCURADOR DO MUNICÍPIO - OAB:4636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO DE SOUZA E SILVA - ME, 

CNPJ: 07527588000185. 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 reintegração de posse com pedido de liminar 

initio litis e inaudita altera pars” contra FRANCISCO APARECIDO JORGE e 

REGINALDO DE SOUZA E SILVA - ME, ao argumento, em síntese, de que a 

edificação de propriedade dos requeridos avançou sobre a faixa de 

domínio público existente ao longo da Avenida da FEB, pelo que se faz 

necessária desobstruir determinada porção desta faixa, a fim de 

possibilitar as obras de implantação do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que no curso do processo a 

porção demolida da área foi menor que a inicialmente postulada, pois não 

houve a necessidade da demolição da área coberta de laje, conforme 

consta nos laudos técnicos de f. 110/130, diminuindo-se a soma dos 

valores referentes às "benfeitorias" ao montante de R$ 3.845,77 (três mil, 

oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos), indefiro o 

pedido de levantamento de valores.Cite-se Reginaldo de Souza e Silva - 

Me, via edital, nos termos do artigo 256, II do NCPC.Expeça-se o 

necessário.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, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 27 de agosto de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 460851 Nr: 16894-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK JHONNAS FERREIRA SILVA, HIGOR DIAS 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Nogueira 

Nicolino - OAB:

 Intimar o advogado Pedro Paulo Nogueira Nicolino (OAB/MT nº 8941), 

defensor do acusado Higor Dias de Freitas, para que tome conhecimento 

da sentença de pronuncia a seguir transcrita: (...)Vistos em correição 

etc... Feitas essas considerações, pois presentes os requisitos mínimos 

para a admissão da imputação constante da denúncia, PRONUNCIO os 

acusados ERIK JHONNAS FERREIRA SILVA e HIGOR DIAS DE FREITAS, 

qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do CPP, como incursos nas 

sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, para que se 

submetam a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca.Os 

pronunciados deverão aguardar o julgamento e eventuais recursos 

presos, conforme fundamentos já apontados no decreto anterior (pp. 

45/46) e decisões que indeferiram as revogações (pp. 215/216 e 

223/224), renovada agora na pronúncia a necessidade de garantir a 

ordem pública, por conta da gravidade objetiva do delito de execução 

sumária, restando evidente a necessidade de garantir a aplicação da lei 

penal com a manutenção da custódia cautelar até a realização de 

julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo insuficiente a substituição das 

prisões por medidas cautelares diversas.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 522495 Nr: 25778-90.2017.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15.838, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12.561

 Intimar Doutor Carlos Eduardo Oulices de Oliveira OAB/MT 12.561, 

defensor de Adão Gomes Pereira, para que tome conhecimento da 

sentença de pronuncia a seguir transcrita: (...)Vistos em correição etc... 

Feitas essas considerações, pois presentes os requisitos mínimos para a 

admissão da imputação constante da denúncia, PRONUNCIO o acusado 

ADÃO GOMES PEREIRA, qual. nos autos, com fundamento no art. 413, do 

CPP, como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c.c. 14, II, do 

Código Penal, para que se submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, 

desta Comarca.O acusado aguardará o julgamento e eventual recurso 

preso, conforme fundamentos já apontados no decreto anterior (pp. 

121/123) e decisões que indeferiram a revogação da custódia preventiva 

(pp. 102/103 e pp. 156/157).Renova-se agora na pronúncia a necessidade 

de garantir a ordem pública, sendo obviamente necessário que o Estado 

barre reiteração criminosa, ao lado da necessidade de se garantir a 

aplicação da lei penal, especialmente ao considerarmos que o acusado 

Adão tem pena ainda a ser resgatada (Id. 412588) na Capital do Estado e, 

ainda, responde a outro processo por crime contra a vida também na 

Capital do Estado (Id. 106136), devendo ainda se resguardar a realização 

do julgamento pelo Tribunal do Júri e sua instrução sem influências, como 

forma também de garantia da instrução criminal.Comunique-se aos Juízos 

da 2ª Vara Criminal da Capital (17413-92.2015.811.0042 - Id. 412588) e da 

1ª Vara Criminal da Capital (4467-35.2008.811.0042 – Id. 106136) o teor 

desta sentença de pronúncia.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 282038 Nr: 796-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO, 

VALDINEI PEREIRA DE SOUZA, CLEITON KLEBER VIEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, DIEGO OSMAR PIZZATO 

- OAB:11.094/MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474

 Intimar Dr. Diego Osmar Pizatto OAB/MT 11.09, defensor de Valdevino 

Alexandrinoi do Nascimento, para que tome conhecimento da sentença de 

pronuncia a seguir transcrita: (...)Vistos em correição etc...Feitas essas 

considerações:

1. PRONUNCIO Valdevino Alexandrino do Nascimento, qual. nos autos, 

com fundamento no art. 413, do CPP, como incurso nas sanções dos art. 

121, § 2º, I e IV, c.c. 29, caput, do Código Penal Brasileiro, para que se 

submeta a julgamento pelo E. Tribunal do Júri, desta Comarca; 2. 

IMPRONUNCIO Cleiton Kleber Vieira da Conceição, qual. nos autos, com 

fundamento no art. 414, do CPP.Indefiro o pedido de degravação 

formulado na p. 342, já que em regra e preferencialmente em plenário os 

elementos de prova são apresentados aos jurados no original (áudio e 

vídeo), privilegiando a fidelidade da prova, de modo que a degravação é 

absolutamente desnecessária, pois também não justificada qualquer razão 

técnica para tanto pelo requerente desde a oportunidade preclusa de p. 

323. Comunique-se aos Juízos da 2ª Vara Criminal local, Id. 40551 

(8354-94.2001.811.0002) e Vara Especializada da Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, Id. 479839 (1955-87.2017.811.0002) o teor desta 

sentença de pronúncia. P. R. I.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 328939 Nr: 25259-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, 

ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167 - MT, MARILENE ALVES - OAB:OAB/MT 7474

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO, Rg: 

11134380, Filiação: Eunice Paula de Oliveira e Ademir Rocha de Oliveira, 

data de nascimento: 02/09/1978, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, mecânico, Telefone (65)99215-0654. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: lroceder a Intimação de Ademir de Oliveira Filho, acima 

qualificado, para que tome conhecimento da sentença de pronuncia a 

seguir transcrita: Vistos em correição etc... Feitas essas considerações, 

pois presentes os requisitos mínimos para a admissão da imputação 

constante da denúncia, para que se submetam a julgamento pelo E. 

Tribunal do Júri, desta Comarca, com fundamento no art. 413, do CPP 

PRONUNCIO:1. RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, qual. nos autos, 

como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, c.c. 14, II, (em 

relação a vítima Azil) e art. 121, § 2º, I e IV, (em relação a vítima Marciel), 

todos do Código Penal. 2. ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO, qual. nos autos, 

como incurso nas sanções dos arts. 121, § 2º, I e IV, c.c. 14, II, (em 

relação a vítima Azil) e art. 121, § 2º, I e IV, (em relação a vítima Marciel), 

na forma do art. 29, todos do Código Penal. Os pronunciados deverão 

aguardar o julgamento e eventual recurso em liberdade.P. R. I.Várzea 

Grande, 17 de agosto de 2018.Juiz OTÁVIO PEIXOTO

Despacho/Decisão: “Vistos. 1. O réu Ronemar saiu intimado para constituir 

defensor em 3 (três) dias. 2. Atualize o endereço do Acusado Ademir, 

conforme comprovante de documento apresentado em audiência. 3. 

Encaminhe-se o feito às partes, prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, para 

apresentação de alegações finais por memoriais, atendendo-se o 

solicitado pelo MPE no momento de seus memoriais manifestar acerca do 

pedido de liberdade provisória.

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, Sheila da Silva 

Figueiredo, digitei.

Várzea Grande, 27 de agosto de 2018

Otávio Vinicius Affi Peixoto Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 498296 Nr: 12834-56.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOILSON ROBSON SANTOS DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5019/MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte denúncia para 

CONDENAR nas penas do art. 155, caput e art. 157, caput, do CP, 

VALDOISON ROBSON SANTOS DO NASCIMENTO, brasileiro, filho de 

Raimundo Santos do Nascimento e Iracema Itamara Ribeiro dos Santos, 

nascido aos 05/03/1988, natural de Várzea Grande/MT.I - [...] .Consta dos 

autos que o Réu é reincidente, razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) 

meses, resultando esta, pois, em 06 (seis) anos de reclusão e não 

havendo qualquer circunstância capaz de modificá-la, torno-a definitiva e 

estabeleço, em razão da reincidência, o regime semiaberto para início do 

seu cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código 

Penal.Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante 

da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 12 (doze) 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 razão da determinação contida no art. 69 

do Código Penal, procedo a soma das penas aplicadas, as quais totalizam 

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 23 (vinte e três) 

dias-multa, na proporção acima mencionada, a qual torno final e definitiva, 

e estabelecendo, em razão da reincidência, o regime semiaberto para 

início do seu cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do 
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Código Penal (Súmula 269 STJ).Deixo de condenar o Réu ao pagamento 

das custas processuais em razão de ser defendido 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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 543672 Nr: 11627-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON VINICIUS GUIMARÃES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FEREIRA - OAB:MT 11246

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar à fls. 134. Não ocorrendo 

nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 

24/09/2018, às 16:15 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 479570 Nr: 1800-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jean Aparecido da Silva, Cpf: 02058487109, Rg: 

17968720 SSP MT Filiação: Edgar da Silva e Marcia Aparecida da Silva, 

data de nascimento: 11/01/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), motorista, Endereço: Rua: Napoleão José da Costa, 105, Bairro: 

Centro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça na Secretaria da 

Segunda Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final 

indicado, para que manifeste seu interesse na restituição dos seguintes 

objetos: 01(um) boné de cor preta e 01(uma) corrente de cor dourada, 

apreendidos nestes autos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527844 Nr: 3049-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REICYLA BRUNA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT20.623

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para a 

Audiência de Instrução e Julgamento no dia 25 de Outubro de 2018 às 

14h30min no Fórum desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 487998 Nr: 6892-43.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FELIPE AMARAL DE BRITO, KELVIN 

KLEYN BATISTA, LAVINIA DO AMARAL LEQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656, DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - OAB:21.617

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 541244 Nr: 10545-19.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONEY WESLEY SILVA FLORES, FILOGÔNIO 

ALVES LEITE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030, DEFENSORIA PUBLICA - 

OAB:

 Intimação do Advogado devidamente habilitado nos autos para a nova 

data de Audiência de Instrução e Julgamento no dia 04 de Setembro de 

2018 às 16h00 no Fórum desta comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 488109 Nr: 6972-07.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CASTILHOS DA SILVA, GILBERTO 

FERREIRA DE ALMEIDA, ITAMAR ESTEVAM GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARETO - 

OAB:10.274, SUELI GRAMINHO FRIGERI - OAB:25.128/MT, WAGNER 

ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB:13.714

 Vistos etc.

Com relação ao novo pleito de fls. 526 e seguintes a defesa dos acusados 

Jorge e Itamar pleiteiam a possibilidade de complementar as razões 

recursais, já que pleito similar foi deferido ao outro acusado.

O entendimento particular deste juízo é que se operou no feito a preclusão 

consumativa, assim como definida na doutrina, e, portanto, seria o caso de 

pronto indeferimento.

Ocorre que, aparentemente, o entendimento do Relator seria diverso.

Assim, levando-se em conta que a palavra final sobre o assunto será 

mesmo da Superior Instância e para se evitar maiores delongas no trâmite 

do recurso e ainda, aproveitando a oportunidade de já estar o feito 

baixado para diligências, defiro o pleito de fls. 526, devendo a parte com a 

máxima urgência apresentar seus complementos e após, contraarrazoar o 

Ministério Público, tudo isso “ad referendum” da Superior Instância.

Após subam os autos.

Int.

Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 441892 Nr: 7737-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE MELO RICARTE, EDER MARCELO 

FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402, JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/O

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 29/JAN/2019 às 

15h00.

INTIMEM-SE os réus, a Advogada constituída e as testemunhas arroladas 

(fl. 06), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 488123 Nr: 6984-21.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES FERREIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

DA CUNHA - OAB:12.713/MT

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 30/JAN/2019 às 

14h00.

INTIMEM-SE o réu, a defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 

07), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 500767 Nr: 14147-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 30/JAN/2019 às 

14h30.

INTIMEM-SE o réu, a defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 06 

e 57), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 458320 Nr: 15636-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA, EUDENIR 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085/MT

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 31/JAN/2019 às 

14h30.

INTIMEM-SE os réus, o Advogado constituído e as testemunhas arroladas 

(fl. 06 e 187), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 476178 Nr: 2210-37.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MENDES DE 

OLIVEIRA MIL HOMENS - OAB:15548

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 05/FEV/2019 às 

14h30.

INTIMEM-SE o réu, a defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 08 

e 534), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407616 Nr: 15443-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE CONCEIÇÃO DE ALQUEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE CONCEIÇÃO DE ALQUEZAR, 

Filiação: Cleonice Conceição de Alquezar, data de nascimento: 

29/11/1974, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, convivente. 

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: O réu foi denunciado como incurso no artigo 21, da Lei 

de Contravenções Penais em concurso material (art. 69, caput, do CP) 

com artigo 147, caput, do Código Penal, ambos com incidência do artigo 

61, II, f, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 

(violência doméstica)

Despacho: VISTOS EM CORREIÇÃOO acusado que não foi localizado no 

endereço que consta nos autos, motivo pelo qual, nos termos do art. 361, 

do CPP, determino a citação do acusado, pela via editalícia.Transcorrido o 

prazo sem sua manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos 

para fins do art. 366 do CPP.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Keila Fernandes 

de Freitas Justino, digitei.

Várzea Grande, 27 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 480747 Nr: 2387-09.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO ALEXANDRINI DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550

 Código: 480747

VISTOS ETC

Compulsando os autos verifico que as testemunhas PM Divino Wemerson 

da Silva Pena, Celia Alves de Almeida e Maria Helena Nascimento de 

Moraes foram ouvidas às folhas 123.

O Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva das testemunhas Ana 

Elisangela de Miranda e PM Ederson Gomes de Oliveira, o que foi 

devidamente homologado à folha 123.

O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Neide Vieira da Conceição 

(folha 190), HOMOLOGO o pedido de desistência da testemunha.

Assim, designo para o dia 18 de 10 de 2018, às 15h30min, a audiência de 

instrução e julgamento para interrogatório do réu.

Intime-se o réu para interrogatório no endereço indicado à folha 189 e seu 

advogado constituído.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 25 de abril de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003179-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

RAFAEL LONGO DO PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003179-43.2017.8.11.0002 AUTOR(A): RAFAEL LONGO DO PRADO RÉU: 

BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de Ação Ordinária, promovida por 

RAFAEL LONGO DO PRADO em face de BANCO BMG, ambos qualificadas 

nos autos. 2. A parte autora foi intimada a recolher às custas processuais 

devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, vez que foi indeferida 

a justiça gratuita. 3. Intimada para tanto, deixou escoar o prazo sem o 

atendimento da determinação supra, em prejuízo ao regular trâmite 

processual 4. Dispõe a CNGC que, não havendo o preparo no prazo de 30 

(trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete para análise acerca do 

julgamento sem resolução do mérito, com arquivamento definitivo pela 

secretaria (art. 456 da CNGC). 5. Diante do exposto, por não promover os 

atos e diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a presente demanda, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, c/c 

art. 456 da CNGC. 6. Sem custas processuais. 7. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações de estilo. 8. P. I. C. 9. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009113-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE MOURA (ADVOGADO(A))

MARIENE RAMOS VEIGA (REQUERENTE)

INGRID DE SOUZA EICKHOFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009113-79.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MARIENE RAMOS VEIGA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória 

cumulada com Revisional com pedido liminar interposta por MARIENE 

RAMOS VEIGA em face de BV FINANCEIRA, todos qualificados nos autos. 

2. Em dita análise verifica-se que foi indeferido o pedido de gratuidade de 

justiça, eis que não restou comprovado nos autos os requisitos 

necessários para o seu deferimento. 3. Devidamente intimada para 

recolher as custas processuais, a autora deixou escoar o prazo legal 

para o devido recolhimento, conforme se vê na certidão de decurso de 

prazo. Somente após o prazo, é que veio pedido de parcelamento das 

custas judiciais. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário 

relatório. DECIDO. 5. Trata-se de Ação Declaratória cumulada com 

Revisional com pedido liminar interposta por MARIENE RAMOS VEIGA em 

face de BV FINANCEIRA, todos qualificados nos autos. 6. Com efeito, o 

pedido de gratuidade de justiça fora indeferido, sendo concedido o prazo 

para o recolhimento das custas processuais. 7. Em análise, verifico que a 

autora, devidamente intimada, não praticou o ato que lhe incumbia, qual 

seja, o recolhimento das custas processuais, em prejuízo ao regular 

trâmite processual. 8. Ademais, dispõe a CNGC que, não havendo o 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao gabinete para 

análise acerca do julgamento sem resolução do mérito, com arquivamento 

definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 9. Diante do exposto, por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a 

presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, 

inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 10. Sem custas processuais. 11. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 12. P. I. C. 13. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000644-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

LIDIO FERNANDES LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000644-10.2018.8.11.0002 AUTOR: LIDIO FERNANDES LEITE RÉU: 

BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de Ação Ordinária interposta por LÍDIO 

FERNANDES LEITE em face de BANCO BMG, todos qualificados nos autos. 

2. Em dita análise verifica-se que foi indeferido o pedido de gratuidade de 

justiça, eis que não restou comprovado nos autos os requisitos 

necessários para o seu deferimento. 3. Devidamente intimado para 

recolher as custas processuais, o autor deixou escoar o prazo sem o 

devido recolhimento. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário 

relatório. DECIDO. 5. Trata-se de Ação Ordinária interposta por LÍDIO 

FERNANDES LEITE em face de BANCO BMG, todos qualificados nos autos. 

6. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça fora indeferido, sendo 

concedido o prazo para o recolhimento das custas processuais. 7. Em 

análise aos autos, verifico que o autor devidamente intimado, não praticou 

o ato que lhe incumbia, qual seja, o recolhimento das custas processuais, 

em prejuízo ao regular trâmite processual. 8. Ademais, dispõe a CNGC 

que, não havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será 

enviado ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito, com arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 9. 

Diante do exposto, por não promover os atos e diligências que lhe 

incumbia, JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 

10. Sem custas processuais. 11. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

de estilo. 12. P. I. C. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000395-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACEMA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000395-93.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: ARACEMA MARQUES DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão em que BANCO ITAUCARD S/A move em 

desfavor de ARACEMA MARQUES DE OLIVEIRA, com pedido liminar, tendo 

por objeto o bem descrito nos autos. 2. Foi determinada a emenda à inicial, 

no intuito de propiciar ao autor a devida comprovação da mora, eis que a 

correspondência enviada em forma de telegrama retornou com a 

informação “ENDEREÇO INCORRETO”. 3. Isso porque, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. Com efeito, a notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título, caso tenha se esgotado os meios para notificação pessoal. 5. No 

caso concreto, a correspondência enviada ao requerido retornou sem a 

devida notificação do devedor. Na sequência, o requerente realizou a 

notificação do devedor por meio do protesto de título. 6. Da análise dos 

atos, vê-se que o autor não esgotou os meios possíveis antes de realizar 

a notificação através do protesto. Ora, a tentativa de notificação que, 

aliás, sequer fora remetido no endereço correto do contrato, já que o CEP 

informado na correspondência, qual seja, 78.120-610 não pertence ao 

endereço indicado no contrato, não tendo, assim, o autor, se 

desincumbido do seu ônus de demonstrar com eficácia a mora do 

devedor. 7. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 8. Custas pagas na 

distribuição. 9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

10. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001487-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001487-43.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ZILMA FAGUNDES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. 

Trata-se de ação de Produção Antecipada de Provas proposta por ZILMA 

FAGUNDES DE SOUZA, em face de BANCO BONSUCESSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Posteriormente a sentença e da 

intimação o devedor a pagar a condenação, aportou ao processo 

manifestação das partes informando que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito. 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. Após o 

trânsito em julgado, que deverá ser certificado, arquivem-se os autos. 5. 

Custas e honorários conforme pactuado. 6. P. I. C. 7. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005238-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN GODOI VENTURA MENEGAO (ADVOGADO(A))

TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

RCI BRASIL S/A, em desfavor de TAMIRES FÁTIMA BORGES FERNANDES, 

alegando que firmou com a parte requerida contrato de financiamento para 

aquisição do veículo descrito nos autos. 2. Conta que a requerida 

encontra-se inadimplente, pelo que requer a concessão de liminar de 

busca e apreensão para retomada do bem retro mencionado. 3. A liminar 

foi concedida e devidamente cumprida, conforme auto de busca e 

apreensão, bem como a certidão de citação, sendo pleiteada pela 

requerida em contestação com quitação do débito (purgação da mora) a 

devolução do veículo, em face do pagamento do débito, no valor de R$ 

14.030,37, conforme comprovante de depósito judicial juntado 

eletronicamente (id. 8273125), incluído o valor de R$1.275,70 referente 

aos honorários advocatícios. 4. Em vista do depósito integral da dívida, 

deferiu-se a restituição do veículo apreendido, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. 5. Aportou ao feito, 

certidão do Oficial de Justiça informando que o veículo foi devidamente 

restituído à requerida. 6. O autor apresentou sua impugnação. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 7. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

alegando a autora que a requerida financiou veículo e incorreu em mora. 8. 

A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, 

razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 9. Consta dos autos que após a 

apreensão do veículo a requerida consignou em juízo os valores 

discriminados pelo autor na inicial, comprovando o depósito mediante guia 

juntada aos autos, quitando, desta feita, o contrato. 10. Pois bem, 

verifica-se que o pagamento do débito ocorreu nos limites e regras 

estabelecidas na Lei vigente, de tal sorte que efetuou o depósito da 

quantia informada pelo autor na inicial, no prazo legal, motivo pelo qual 

teve seu veículo restituído. 11. Dessa forma, dou como quitado o débito do 

autor, por entender que o pagamento foi suficiente para quitação do 

contrato. 12. Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato e, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, contudo, mantendo o bem na posse da 

requerida, em razão do adimplemento integral do contrato. 13. Custas 

pagas na inicial. Reconheço ser a parte requerida beneficiária da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, motivo pelo qual acolho o 

pedido de devolução do valor pago a título de horários advocatícios já 

recolhidos quando da ocasião da purgação da mora. 14. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, não havendo requerimentos, 

expeçam-se os alvarás de levantamento do valor principal para o 

Banco/Autor (purgação da mora) bem como outro Alvará de levantamento 

do valor referente a devolução dos honorários advocatícios para a parte 

requerida. 15. Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. 16. P. I. C. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000895-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENIR PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000895-62.2017.8.11.0002. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ADENIR PEREIRA DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando a 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia. 2. A inicial veio instruída com o contrato, documentos a ele 

atrelados e do comprovante da mora. 3. A liminar foi deferida e ordenada a 

citação do requerido. Efetivada a medida liminar e procedida a citação do 

requerido, o devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em 

sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo 

lançada nos autos. 4. Breve relato. Fundamento. DECIDO. 5. Analisando o 

presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido que apesar de 

devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de quinze dias, 

conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 que dispõe: “§ 

3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar”. 6. Dessa forma, diante da ocorrência da revelia 

(CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me faculta o art. 

355, II do Código de Processo Civil. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Portanto, fica consolidada a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário 

fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, 

não por preço vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial. 9. 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. 10. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2º, do CPC. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 12. P.I.C. VÁRZEA GRANDE, 18 de julho de 2018. 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003136-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (AUTOR(A))

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003136-09.2017.8.11.0002. AUTOR: ZEITOUN & ZEITOUN LTDA - ME, I C 

COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP, MVG PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA - ME RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional interposta por ZEITOUN & ZEITOUN 

LTDA - ME, I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP, MVG 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME em face de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, todos qualificados nos autos. 2. Foi indeferido o pedido de 

gratuidade de justiça (Id. 8119712), eis que não restou comprovado nos 

autos os requisitos necessários para o seu deferimento, bem como, uma 

das partes se trata de pessoa jurídica. 3. Devidamente intimado para 

recolher as custas processuais, os requerentes deixaram escoar o prazo 

sem cumprir a determinação (id. 9501736). 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. Com efeito, o pedido de 

gratuidade de justiça fora indeferido, sendo concedido o prazo para o 
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recolhimento das custas processuais. 6. Em análise aos autos, verifico 

que os autores devidamente intimados, não praticaram o ato que lhes 

incumbia, qual seja, o recolhimento das custas processuais, em prejuízo 

ao regular trâmite processual. 7. Ademais, dispõe a CNGC que, não 

havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito será enviado ao 

gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito, com 

arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 da CNGC). 8. Diante do 

exposto, por não promover os atos e diligências que lhe incumbia, JULGO 

EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 9. Sem custas 

processuais. 10. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. 11. P. 

I. C. 12. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 18 de julho de 2018. Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298670 Nr: 19227-70.2012.811.0002

 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: GERMANO DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Certifico que nesta data procedo a intimação da parte autora para 

informar seus dados bancários, no prazo de 05(cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 321373 Nr: 17777-58.2013.811.0002

 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: THIAGO AMARAL COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O, JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O, LEANDRO CERQUEIRA 

MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Certifico que face a informação da Conta Única informando que não foi 

possível proceder a vinculação da Guia de fls.40 (no valor de R$ 

2.926,36) em virtude da seguinte informação: Guia não paga. Impulsiono o 

presente feito para intimar a parte interessada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 382062 Nr: 28331-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C P VARGAS CONSTRUTORA E PRE 

MOLDADOS LTDA ME, HUGO VARGAS MESQUITA, MARIA MARTA DA 

SILVA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280384 Nr: 24299-72.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARANY AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, recolher as custas quanto à expedição da certidão a ser 

realizada nos termos da decisão de fls. 178 e das petições da parte 

autora de fls. 184/185, a qual, tão somente mediante posterior conferência 

e concordância do causídico, é assinada e selada, ficando à disposição 

para ser retirada junta esta Serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327129 Nr: 23458-09.2013.811.0002

 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: PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILDO FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nanda mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294438 Nr: 14556-04.2012.811.0002

 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: RAUANE CRISTINA DE OLIVEIRA, ANTONIA APARECIDA 

MARCEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15.904/O, 

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9.708-A

 Intimação da Instituição Financeira para informar seu dados bancários

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311639 Nr: 7718-11.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a intimação da parte requerente, conforme item 2. da decisão de 

fls 101.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para dar o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334757 Nr: 3548-59.2014.811.0002

 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: ANDERSON SILVA BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339943 Nr: 7916-14.2014.811.0002

 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: JOSE DOMINGOS COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3.056 OAB/MT

 .Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 345187 Nr: 12035-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEDRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339881 Nr: 7864-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELQUESEDEQUE PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501B

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o apelado (Requerido) a 

apresentar suas contrarrazões em 15(quinze) dias.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SINOP 

 

IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE SINOP - MT. 

 

EDITAL N. 05/2018-DF  

 

 

A JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE SINOP, ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, 

da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o Gabarito da 

Prova do IV Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado, aplicada no dia 

26/08/2018, para estudantes do curso de nível superior em Direito para a Comarca de 

Sinop/MT, mediante as condições estabelecidas no Edital n. 02/2018. 

 

GABARITO PRELIMINAR 

Nº DA 

QUESTÃO 
RESPOSTA 

 Nº DA 

QUESTÃO 
RESPOSTA 

01  D   21  A  

02  A   22  B  

03  D   23  ANULADA  

04  C   24  A  

05  C   25  B  

06  ANULADA   26  B  

07  D   27  C  

08  D   28  ANULADA  

09  C   29  B  

10  ANULADA   30  D  

11  B   31  D  

12  D   32  D  

13  B   33  A  

14  B   34  C  

15  C   35  D  

16  B   36  B  

17  C   37  C  

18  C   38  D  

19  A   39  D  

20  A   40  B  
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DOS RECURSOS 

 

Eventuais recursos quanto ao indeferimento das inscrições 

deverão ser realizados por escrito, conforme disposto no item 8 do Edital n. 02/2018-DF, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do presente Edital, direcionado à 

Diretoria do Foro da Comarca de Sinop e encaminhados no e-mail: sinop@tjmt.jus.br, 

utilizando-se o formulário disponível no site do Tribunal de Justiça, no endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br - Serviços/Seleção de Estagiários. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o 

presente edital, que será publicado e afixado de forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e 

Comarca de Sinop/MT, aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. Eu, 

_______ Vanilza Cândida Moita Misturini, Gestora Geral, digitei e subscrevi 

Sinop, 27 de agosto de 2018. 

 

Rosângela Zacarkim dos Santos  

Juíza de Direito e Diretora do Foro  
Assinatura 
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