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Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias
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TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza
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Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado
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Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00
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Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho
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Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0724297-20.2018.8.11.0001 - Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADVOGADO (A):

 ESTEFÂNIA COLMANETTI OAB/DF 13.158

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição dos Valores de Taxas e Custas 

Judiciais proposto por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS a fim de solicitar a devolução de valor recolhido no 

processo nº 806.965.50.222.017.8.11.0001 em relação à Guia nº 23840, 

sob o fundamento de o recurso ter sido julgado intempestivo.

 É o relatório. DECIDO.

 Em que pese às alegações da parte, não se trata de hipótese abrangida 

pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011 uma vez que a restituição 

pleiteada não se enquadra no conceito de valor recolhido indevidamente, 

em duplicidade ou a maior.

 As custas processuais decorrem da atividade desenvolvida pelo 

Estado-Juiz e são pagas como remuneração pelos serviços prestados 

pelo Estado em razão dessa atividade.

 Destarte, ao ajuizar a ação devidamente representada pelo causídico este 

tem ciência das responsabilidades e consequências da propositura da 

ação, dentre elas arcar com as custas processuais ao formular o pedido.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição do valor referente às Guia 

nº 23840.

 Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se o expediente.

Cuiabá, 19 de abril de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº. 0721824-32.2016.8.11.0001

DEFERIMENTO DE LICENÇAS MÉDICAS

Licenças médicas homologadas pela Coordenadoria de Perícia Médica do 

Estado de Mato Grosso:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE

Adolfho Galdino Pereira de Souza, Oficial de Justiça, mat. 6840 – 90 dias – 

03/06/2018 a 31/08/2018.

Alexandre Venceslau Pianta, Analista Judiciário, mat. 6049 – 30 dias – 

06/08/2018 a 04/09/2018.

Ana Cláudia de Carvalho, Analista Judiciário, mat. 21405 – 15 dias – 

05/06/2018 a 19/06/2018.

Ana Paula de França Silva, Oficial de Justiça, mat. 25614 – 30 dias – 

18/07/2018 a 11/08/2018.

Ana Paula de Oliveira Morais, Oficial de Justiça, mat. 23745 – 10 dias – 

04/07/2018 a 13/07/2018.

Antonio Carlos de Oliveira, Técnico Judiciário, mat. 252 -  14 dias – 

01/05/2018 a 14/05/2018

Campoamor Velasques, Oficial de Justiça, mat. 2069 - 22 dias – 

01/08/2018 a 22/08/2018.

Cícero Clementino de Noronha, Oficial de Justiça, mat. 1487 – 51 dias – 

15/06/2018 a 04/08/2018

Geraldo Aparecido Nepomuceno, Oficial de Justiça, mat. 1758 – 15 dias – 

20/08/2018 a 03/09/2018

Gladys Pacheco Bezerra, Oficial de Justiça, mat. 3772 – 30 dias – 

22/05/2018 a 20/06/2018

João Carlos Lopes da Silva, Oficial de Justiça, mat. 8267 – 30 dias – 

06/08/2018 a 04/09/2018.

Joel Evangelista Nunes Ribeiro, Oficial de Justiça, mat. 2546 – 30 dias – 

01/08/2018 a 30/08/2018.

Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes, Oficial de Justiça, mat. 384 – 05 dias – 

13/05/2018 a 17/08/2018.

Lucy Alves de Souza Ribeiro, Oficial de Justiça, mat. 731 – 120 dias – 

24/05/2018 a 20/09/2018.

Maria Auxiliadora Amorim de Souza, Técnico Judiciário, mat. 3133 – 60 

dias – 28/06/2018 a 26/08/2018.

Rosenwal Rodrigues dos Santos, Oficial de Justiça, mat. 2601 – 15 dias – 

18/06/2018 a 02/07/2018.

Rosenwal Rodrigues dos Santos, Oficial de Justiça, mat. 2601 – 15 dias – 

03/07/2018 a 17/07/2018.

Zilmar Noronha da Luz, Oficial de Justiça, mat. 12509 – 07 dias – 

16/07/2018 a 22/07/2018.

Zózimo Mendes, Oficial de Justiça, mat. 12640 – 90 dias – 13/07/2018 a 

10/10/2018.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE, EM PRORROGAÇÃO:

Jaqueline Bagão Schoffen, Técnico Judiciário, mat. 37074 - 11 dias – 

12/07/2018 a 22/07/2018.

Maria Auxiliadora Amorim de Souza, Técnico Judiciário, mat. 3133 – 15 

dias – 31/05/2018 a 14/06/2018.

Sônia Cristina de Souza Almeida, Oficial de Justiça, mat. 8186 - 54 dias – 

03/07/2018 a 25/08/2018.

LICENÇA PARA ACOMPANHAR FAMILIAR ENFERMO:

Selma Teixeira Matos de Souza, Oficial de Justiça, mat. 2130 – 10 dias – 

07/05/2018 a 16/05/2018.

Shirly Furtado Barcelos, Técnico Judiciário, mat. 8287 – 04 dias – 

13/03/2018 a 16/03/2018.

Shirly Furtado Barcelos, Técnico Judiciário, mat. 8287 – 05 dias – 

19/03/2018 a 23/03/2018.

LICENÇA MATERNIDADE:

Patrícia Cristina dos Santos Bachega, Técnico Judiciário, mat. 15014 – 180 

dias – 12/07/2018 a 07/01/2019.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 435/2018-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. 

0094039-16.2017.8.11.0000,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) RAQUEL VILA MOURA, matrícula nº. 34899, 

nomeado (a) pela Portaria n.º 0394/2017-GRHFC, de 01/08/2017, para 

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

Juiz de Direito - 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá - SDCR, com efeitos a 

partir de 01/09/2018.

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

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

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 437/2018-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. 

0079025-55.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR o(a) servidor(a) FABIO FONTES LEITE, matrícula nº. 

26840, nomeado (a) pela Portaria n.º 076/2014-GRHFC, de 07/02/2014, 

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

Gabinete do Juiz - 9ª Vara Cível - Comarca da Capital - SDCR, com efeitos 

a partir da publicação desta.

Artigo 2º - NOMEAR o(a) servidor(a) FABIO FONTES LEITE, matrícula nº. 

26840, portador(a) do RG nº. 16161211 SSP/MT e CPF nº. 

031.001.751-31, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de 

Gabinete I, no Gabinete do Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - 

Dr. Gilberto Lopes Bussiki, com efeitos a partir da assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

desta.

Publique-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de 
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Recursos Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 438/2018-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. 

0725669-72.2016.8.11.0001,

RESOLVE:

EXONERAR o(a) servidor(a) LINCOLN CESAR MARTINS, matrícula nº. 

21702, nomeado (a) pela Portaria n.º 549/2016-GRHFC, de 14/11/2016, 

para exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico, no 

Gabinete do Juiz - 5ª Vara Criminal - Comarca da Capital - SDCR, com 

efeitos a partir de 01/09/2018.

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

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

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 436/2018-GRHFC(1ª Alteração) - Alterar a escala de 

Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem 

como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Setembro de 

2018, estabelecida pela Portaria nº. 407/2018-GRHFC de 10/08/2018, no 

período das 19:01h do dia 06/09/2018 até as 11:59h do dia 14/09/2018 e 

das 19:01h do dia 21/09/2018 até as 11:59h do dia 28/09/2018, da área 

cível e das 19:01h do dia 31/08/2018 até as 11:59h do dia 06/09/2018 e 

das 19:01h do dia 14/09/2018 até as 11:59h do dia 21/09/2018, da área 

criminal, da seguinte forma:

* A Portaria nº 436/2018-GRHFC(1ª Alteração) completa, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832193 Nr: 37800-05.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE ALMEIDA BARRETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON RUBENS DO ESPIRITO 

SANTO - OAB:7463/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

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

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

300,43 (trezentos reais e quarenta e três centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$ 206,72 (duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 93,71 (noventa e três reais e setenta 

e um 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.: 1033967 Nr: 38633-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELJUSTO PINTO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

1.128,66 (um mil e cento e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$564,33(quinhentos e sessenta e quatro reais e 

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

R$564,33(quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta 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.: 897654 Nr: 28053-94.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ADELSON SANTANA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838523 Nr: 43154-11.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SOUZA SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-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$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$206,71(duzentos e seis reais e setenta e um 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 68,11(sessenta e 

oito reais e onze 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):
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 Cod. Proc.: 787535 Nr: 41437-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR DE SOUZA DO NASCIMENTO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-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.: 787702 Nr: 41624-06.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - 

OAB:84.314-SP

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

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

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

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.: 849280 Nr: 52507-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA CAMILO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ITAÚ CBD S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-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$ 

807,37 (oitocentos e sete reais e trinta 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$ 393,94(trezentos e 

noventa e três reais e noventa 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 935068 Nr: 52083-96.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

712,28 (setecentos e doze reais e vinte e oito 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$ 298,85(duzentos e 

noventa e oito reais e oitenta e cinco 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.: 1071743 Nr: 56188-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBELINA FERREIRA DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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$ 

1.106,10 (mil e cento e seis reais e dez centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$ 553,05 (quinhentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), 

para recolhimento da guia de custas e R$ 553,05 (quinhentos e cinquenta 

e três reais e cinco 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.: 870733 Nr: 10111-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. B. DE BRITO E BRITO LTDA, FRANCISCO 

REJANO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER RIBEIRO COUTINHO - 

OAB:150.20 B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 
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OAB:12.090-A/MT

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

OAB:MT 13100

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1008632 Nr: 26991-82.2015.811.0041

 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: JENILSON GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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.: 948877 Nr: 59572-87.2014.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALITA FARIA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY DIAS MASSONI - 

OAB:15.458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4.614/MT, WANER SANDRO CÉSAR FRANÇA - OAB:OAB/MT 

8.265-E

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819905 Nr: 26176-56.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZINIL PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

COMODORO-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP

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

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

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

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.: 939552 Nr: 54350-41.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA REIS DUARTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019

 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 embargada, para que efetue, no prazo de 

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821516 Nr: 27708-65.2013.811.0041

 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: EDINHO JOSÉ NERES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP

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

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

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

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.: 1055997 Nr: 49157-11.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE, GRAZIELLE 

HERNANDES BARROS LEITE EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

804,98 (oitocentos e quatro reais e noventa e oito centavos), a que foi 

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955038 Nr: 2630-98.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAG MORAIS GONÇALVES, NATALIA DE FREITAS 

MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:9.899/OAB-MT, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031123 Nr: 37317-04.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO OLIVEIRA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:19838 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 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.: 786705 Nr: 40613-39.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRO DE SÁ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON MARCON - 

OAB:10990

 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.: 1040258 Nr: 41752-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO AGOSTINHO SOTTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:100945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

2.911,28 (dois mil e novecentos e onze reais e vinte e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$ 1.455,64 (mil e quatrocentos e cinquenta e 

cinco reais e sessenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 1.455,64 (mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta 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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874722 Nr: 13220-71.2014.811.0041

 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: DEJANIRA HELENA ASSUMPÇÃO DE FARIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HORTÊNSIA MALAQUIAS 

ASSUMPÇÃO DE FARIAS - OAB:15.239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

(cinco) dias, o recolhimento da taxa no importe de R$625,26(seiscentos e 

vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. 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), 

e efetuar o recolhimento da taxa. 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.: 817771 Nr: 24195-89.2013.811.0041

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT, TATYANE FIORI DA SILVA - OAB:15.381/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$ 

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.: 803744 Nr: 10199-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FREIRE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO 

IMOBILIARIO LTDA

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:MT 15140-O, LUCAS GIOVANNI BEZERRA - OAB:OAB/MT 23.025

 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$ 

281,91 (duzentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 75,19(setenta e 

cinco reais e dezenove 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.: 1016969 Nr: 30555-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENIRCE MORAES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

4.610,88 (quatro mil e seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos), a 

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

forma separada, sendo R$2.305,44(dois mil e trezentos e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$2.305,44(dois mil e trezentos e cinco reais 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.: 934108 Nr: 51469-91.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINA LOBO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-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.: 935702 Nr: 52437-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

Barbosa - OAB:13245-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.: 727215 Nr: 23071-42.2011.811.0041

 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: MARIA AMALIA ROMEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO 

MARTINS - OAB:13.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

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.: 790063 Nr: 44101-02.2012.811.0041

 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: WESLEY VANDES ROCHA

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

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.: 358957 Nr: 29194-61.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO - OESTE 

LTDA, WALMA MARIA LIMA BRANDÃO ZANATTA, MARIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

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

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

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

7.095,39 (sete mil e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), a que 

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

separada, sendo R$3.534,09 (três mil e quinhentos e cinquenta e quatro 

reais e nove centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$3.531,80(três mil e quinhentos e trinta e um reais e oitenta 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.: 784963 Nr: 38796-37.2012.811.0041

 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: ROSECLER EING

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 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$ 

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.: 803793 Nr: 10249-50.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARILDO APARECIDO DA SILVA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPICALQUIS MASCHIO 

- OAB:11.540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopez - OAB:11.877-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$ 

595,72 (quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), a 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 182,29(cento e 

oitenta e dois reais e vinte e nove 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.: 1172900 Nr: 41268-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO SILVA DOS SANTOS

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 
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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.: 712769 Nr: 5620-04.2011.811.0041

 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: JONATAS PEIXOTO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARTINS DE FARIAS 

- OAB:13.523-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$ 

274,82 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a 

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

forma separada, sendo R$191,96 (cento e noventa e um reais e noventa e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$68,11(sessenta 

e oito reais e onze centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e setenta 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.: 390718 Nr: 26366-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO OLIVEIRA ANDRADE JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/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$ 

589,22 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$175,79(cento e 

setenta e cinco reais e setenta e nove centavos), para fins da guia de 

taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

nome de Marilu Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta 

corrente nº 5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 843946 Nr: 47816-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8884/MT

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

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

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

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.: 703809 Nr: 38454-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICIO DOS REIS SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS 

CAMPOS - OAB:13.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONICIO DOS REIS SALES - 

OAB:5.896/MT

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

devidamente INTIMADA à parte executado, 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.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 11 de 529



 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 75152 Nr: 4302-45.1995.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: PENHA DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUFFATO WICHOSKI E & CIA LTDA

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

SILVA - OAB:6565, Rodrigo Colado Simão - OAB:9269 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - 

OAB:3571/MT

 CERTIFICO que decorreu o prazo para o administrador judicial 

manifestar-se em atendimento ao despacho publicado em 09/07/2018, sem 

que houvesse qualquer manifestação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1079350 Nr: 1090-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN FRANCELINO MARCONDES, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6.565/MT, LEONARDO LEANDRO RUWER - OAB:11311/O

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

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

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 74723 Nr: 11758-07.1999.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A., ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA, RJ CONSULTORIA PERÍCIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO DE SOUSA 

- OAB:3686, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - OAB:MT 

4678

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento da atual síndica, a qual 

já se encontra devidamente cadastrada, envio para republicação, a sua 

intimação para que se manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias 

úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 73284 Nr: 12964-85.2001.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FORTES DE BARROS, ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUZA, RJ 

CONSULTORIA PERÍCIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - OAB:9959/MT, 

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUZA - OAB:3686/MT, 

MARIA CRISTINA FIGUEIREDO PAES DE BARROS - OAB:4444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento da atual síndica, a qual 

já se encontra devidamente cadastrada, envio para republicação, a sua 

intimação para que se manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias 

úteis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1317671 Nr: 12581-14.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE DE JESUS ARAÚJO, DUX ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - 

OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

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

OAB:16.289-B

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232345 Nr: 15656-95.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRESSA EMANUELLE BASSO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

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

 Impulsionando os presentes autos, intimo o Dr. Antônio Luiz Ferreira da 

Silva, advogado que se encontra com carga deste feito, para que efetue 

sua devolução, no prazo de 03(três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1296872 Nr: 7464-42.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, BRUNO CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA DROGA CHICK LTDA

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

OAB:MT 19.198, MARLUS VINICIUS SIQUEIRA - OAB:32670-GO, PEDRO 

HENRIQUE GOMIDE - OAB:50.395 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13.731

 Visto.

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

junto a falência de DROGARIA DROGA CHICK LTDA (Código 1041993).

Pela decisão exarada à fl. 22, foi determinada a intimação do requerente 

para promover o recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Como se infere pelo teor da certidão de fl. 24, a parte autora, apesar de 

regularmente intimada na pessoa do advogado indicado na petição de fl. 

04, para promover o recolhimento das custas processuais, não o fez no 

prazo assinalado.

Oportuno destacar que para cumprimento de tal providência não se faz 

necessária a intimação pessoal da parte, valendo a intimação ao 

advogado da parte pela imprensa oficial, consoante se infere pelos 
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recentes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA 

INICIAL COM A EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – 

INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA –ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo o pagamento das 

custas iniciais no prazo concedido pelo juízo, é cabível o indeferimento da 

petição inicial, e consequente extinção da ação, sendo desnecessária a 

intimação pessoal da parte, como condição para determinar a medida. 2. 

Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada 

a triangularização processual. 3. Ante o princípio da causalidade, 

perfeitamente cabível a condenação do embargante/apelante ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mormente porque 

houve a triangularização da relação processual. (TJ/MT, RAC n.º 

24027/2018, Relª Desª. Serly Marcodnes Alves, 4ª Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – 

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (TJ/MT, RAC 122441/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa 

Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no 

DJE 05/03/2018) (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento 

das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. 

Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no 

AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 

21/02/2017, DJe 02/03/2017) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO 

DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO 

DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição, por falta de 

pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. 

Precedentes. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual 

não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio 

estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, 

julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) (destaquei)

Assim, considerando que apesar de intimado por intermédio do Diário da 

Justiça Eletrônico nº 10263, na pessoa do advogado indicado na petição 

inicial (fl. 04), o requerente não promoveu o recolhimento das custas 

processuais, nem justificou sua impossibilidade de fazê-lo, determino o 

cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319376 Nr: 13037-61.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPO DROGA CHICK, DROGARIA DROGA CHICK 

LTDA, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA LTDA EPP, 

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA 

LTDA EPP, C.H.K DROGARIA LTDA -ME, BRUNO CARVALHO DE SOUZA, 

DJ DROGARIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USADONET INFORMATICA, ECODESCARTE 

RECICLAGEM E ELETRONICOS, USADAO DA INFORMATICA LTDA-ME

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

OAB:19198, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

O administrador judicial da falida ingressou com o presente INCIDENTE por 

dependência aos autos principais da falência do GRUPO DROGA CHICK 

(código 1041993), requerendo autorização judicial para venda direta dos 

“materiais de informática e afins” listados à fl. 08, aduzindo, em síntese, 

que muitos dos bens encontrados estão em desuso, e obsoletos já que 

novas tecnologias são criadas cotidianamente, causando considerável 

depreciação em seu valor comercial, bem como que existem interessados 

na aquisição dos bens.

Instruiu seu pedido com 03 (três) propostas de compra do lote objeto do 

presente incidente, nos valores de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), R$ 4.068,00 (quatro mil e sessenta e oito reais) e R$ 7.000,00 (sete 

mil reais).

Assim, determino:

1) Intime-se a FALIDA, na pessoa de seu novo advogado constituído nos 

autos principais da falência para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

manifestar sobre o pedido de venda direta dos “materiais de informática e 

afins” listados à fl. 08.

1.1) A fim de se evitar nulidade da intimação, determino que a 

ASSESSORIA DO JUÍZO promova o cadastramento do novo advogado da 

falida no sistema integrado Apolo (Dr. IVO MARCELO SPÍNOLA DA ROSA, 

OAB/MT n.º 13.731).

2) Com a manifestação da falida, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para parecer.

3) Após, voltem-me IMEDIATAMENTE CONCLUSOS para deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1014439-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAURICEA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OUTROS INVASORES NÃO CONHECIDOS (RÉU)

FRANCILIO ANTONIO DE MOURA (RÉU)

LEANDRO OLIVEIRA CASTRO DA SILVA (RÉU)

CEZAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014439-63.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MAURICEA NUNES RÉU: 

FRANCILIO ANTONIO DE MOURA, LEANDRO OLIVEIRA CASTRO DA 

SILVA, CEZAR LUIZ RODRIGUES DA SILVA, OUTROS INVASORES NÃO 

CONHECIDOS Vistos. Mauricea Nunes ajuizou a presente ação de 

reintegração de posse contra Francilio Antonio de Moura, Leandro Oliveira 

Castro da Silva, Cezar Luiz Rodrigues da Silva e outros desconhecidos, 

visando à proteção possessória dos Lotes 110 e 110, da Fazenda Nova 

Esperança, com área total de 43,900m², nesta Capital/MT. Em 30/05/2018, 

esta Magistrada intimou a parte a fim de delimitar sua posse e comprovar 

de que forma mantinha seu exercício, sob pena de indeferimento da inicial 

(id. 1345080). A autora manifestou (id. 13468999) requereu o 

desentranhamento dos documentos que não guardavam razão com a 

ação possessória, bem como a juntada de alguns documentos ainda não 

estava nos autos em razão de falha no sistema PJE (id. 13469024 ao id. 

13469024). No id. id. 14124458, aportou parecer ministerial opinando pelo 

indeferimento da petição inicial em razão do descumprimento da decisão 

que determinou a delimitação da área em litígio e para comprovar o 
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exercício de sua posse. Em 10/08/2018, sobreveio sentença que 

reconheceu a inépcia da inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito 

em acolhimento ao parecer do Ministério Público, conforme id. 14432536. 

Por sua vez, a parte autora alegou que ajuizou a ação após o Sr. Antônio 

José de Oliveira constatar a invasão e levar a registro policial. Alega que a 

ação foi instruída com os documentos comprovando sua propriedade, bem 

como com recibos comprovando a prestação de serviço de reforma de 

cerca e limpeza, além de fotografia e imagens de satélite da área e dos 

invasores. Questiona o parecer ministerial que opinou pela inépcia da 

inicial, aduzindo que demonstrou os requisitos para propositura da 

demanda logo na inicial, mas que a exigência de colacionar aos autos o 

croqui de localização e memorial descritivo se tornou inviável pelo alto 

custo. Adiante, pugnou pela reconsideração ao argumento que a extinção 

do feito neste momento só traria mais prejuízos, haja vista que teria que 

suportar novamente os custos do processo e isso iria afligir seu sustento. 

A manifestação foi instruída com os documentos carreados no id. 

14941506 ao id. 14941636. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Indubitavelmente, o pedido da parte autora não guarda razão com 

o ordenamento jurídico em vigor, uma vez que, prolatada a sentença, esta 

somente pode ser revista para em hipóteses restritas, nos termos a 

seguir. Quando a ação é extinta, sem resolução do mérito, o art. 485, §7º 

do CPC, autoriza, uma vez interposta a apelação, que em 05 (cinco) dias, 

o juízo se retrate, senão destaco: “Interposta a apelação em qualquer dos 

casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para 

retratar-se”. Ainda, o art. 494 do CPC dispõe que, publicada a sentença, 

sua alteração somente pode ocorrer para: “I - para corrigir-lhe, de ofício 

ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - 

por meio de embargos de declaração” Pois bem, o pedido de retratação 

carreado ao id. 14941506 não versa sobre recurso de apelação, posto 

que, não atende às exigências do art. 1.009 e seguintes da legislação 

processual. De igual sorte, não se trata, também, de correção de 

inexatidões materiais ou erro de cálculo, posto que a inicial sequer foi 

recebida. A única hipótese que se enquadraria, desta feita, seria o 

embargos de declaração, o que até mesmo poderia ser considerado por 

esta Magistrada, não fosse um singelo detalhe, a parte manifestou-se 

intempestivamente. Os embargos de declaração podem ser opostos no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, ao argumento de erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, nos termos do art. 1.023 do CPC. Ocorre, no 

entanto, que a parte foi intimada da decisão em 13/08/2018, conforme DJE 

nº 10315, mas peticionou nos autos somente no dia 24/08/2018, ou seja, 

quando já havia decorrido o prazo para oposição do mencionado recurso. 

Isto posto, não conheço do pedido de reconsideração ante a falta de 

assento legal para sua análise. 1. INTIMO a parte autora, via DJE, desta 

decisão. 2. Dou ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1038676-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA (AUTOR(A))

AMARO CESAR CASTILHO (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINA MORESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA PENHA MAGALHÃES (RÉU)

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL (ADVOGADO(A))

RONALDO MAURO EHRET (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para Impugnação à Contestação no prazo legal. CUIABÁ, 29 de 

agosto de 2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO 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): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 207700 Nr: 19387-22.2005.811.0041

 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: HILÁRIO NORIYUKI TENURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART MACEDO, MOZART MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAES - OAB:15747

 Certifico e dou fé de que, em cumprimento à Decisão de fls. 1082/1085v, 

INTIMO AS PARTES para, no prazo de 05 dias, pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, § 1° do CPC. Bem como para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, depositarem o seu rol de testemunhas, com 

a qualificação completa da testemunha, nos termos do artigo 450 do CPC. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 207700 Nr: 19387-22.2005.811.0041

 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: HILÁRIO NORIYUKI TENURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART MACEDO, MOZART MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAES - OAB:15747

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

6.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido Mandado e a Parte Autora 

tem o prazo de CINCO DIAS para depositar a diligência do Oficial de 

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao local da intimação. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 372277 Nr: 8963-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA SILVA FREIRE, 

LEILA BARROS SILVA FREIRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO VIEIRA DOS REIS, BENEDITO 

MARIANO DOS SANTOS, ANTONIO PROCÓPIO DE FIGUEIREDO, DÁRIO 

SANTANA PIRES, RAIMUNDO RAMOS DE SANTANA, ROBSON BENEDITO 

CARVALHO, ANTONIO ALVES ROSA, BENEDITO SANTOS, MARCELO 

MACEDO DE FREITAS, ABEDOM DE FREITAS MORAES, IGNÉSIO 

CLEMENTINO SOARES, IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL, SUZAMAR 

APARECIDA DE PORTUGAL, ESPÓLIO DE CÍCERO VIEIRA DOS REIS, 

BERNARDO RAMOS CORRÊA, FRANCISCO VIEIRA DOS REIS, SEBASTIÃO 

RODRIGUES GONÇALVES, DOMINGOS SÁVIO DE SOUZA, JAIME DINIZ 

RODRIGUES, DAMIÃO FELISMINO DO NASCIMENTO, MANOEL DA SILVA 

GASTINO, RODRIGO ANDRÉ DE PINHO, DEUZINA ALMEIDA DOS SANTOS, 

MARLENE ALVES DE MIRANDA, NATHALIA FERREIRA MIRANDA, TELMA 

GLÓRIA LOPES DO ESPIRITO SANTO, VETURINO TEODORO DE SOUZA, 

IRANI MARIA FERREIRA SELIN, SÉRGIO BORGES DA SULVA, MARIA 

DALVA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO VIEIRA DOS REIS, 

SEBASTIÃO MARCELINO DA CRUZ, DIVINO SILVA DE SOUZA, NARCIZO 

SIMAO DE ALMEIDA, MANOEL MESSIAS RODRIGUES, REGINA ESTELA DA 

LUZ SILVA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS., PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, WILZA SORAYA 

BRULIN HOLISVIQUE, ALEZ LUIZ DE MACEDO, LUCIANA RODRIGUES DA 

SILVA, APARECIDO BORGES PEREIRA, LUCIA BORGES, JOSÉ 

FRANCISCO DA COSTA, CÍCERO LUIZ SCHIMAIHEL, MARIA JOSÉ 

RODRIGUES, DANIELA RODRIGUES DA SILVA, JOSUE FERREIRA PAELO, 

ASSOCIAÇÃO JONAS PINHEIRO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DO 

COXIPÓ DO OURO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, LEONAN ROBERTO DE FRANÇA 

PINTO - OAB:14.607/MT, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Certifico que, impilsiono os presentes autos para intimação da parte 

autora, na pessoa de seu Advogado para, em cumprimento ao r. 

despacho de fls. 382, manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 369773 Nr: 6147-24.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA NOVA PARTICIPAÇOES E ADMINISTRAÇAO DE 

BENS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROMILDA DE OLIVEIRA JOAQUIM, 

JOSÉ GOMES, ODAIR DA SILVA BORGES, JOSÉ CARLOS MOREIRA, 

ASSOCIAÇÃO VALE DO JUINÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

1. Os pedidos formulados às fls. 852 e 853 pela Defensoria Pública devem 

ser formulados perante o juiz deprecado, pois é ele o responsável pelo 

agendamento da audiência.

2. Com relação ao documento juntado às fls. 854/856, e fls. 857/858, intimo 

as partes para querendo, manifestar-se no prazo de cinco dias.

3. Determino ainda a expedição do ofício à comarca deprecada a fim de 

que preste informações quanto ao seu cumprimento, ante o longo 

transcurso de prazo para realização do ato.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021235-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CRISTALDO SILVEIRA (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEPOMUCENO CARGAS LTDA (RÉU)

 

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

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

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

Certidão/Correspondência Devolvida juntadas aos autos, requerendo o 

que entenderem de direito. – Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007802-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GALDINO DA COSTA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por 

seus advogados, via DJE, para que informem sobre a possibilidade de 

composição para a solução da lide, trazendo aos autos eventual proposta 

de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar provas que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. No mesmo prazo, deverão as partes se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos autos ID 13499901. Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010240-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(AUTOR(A))

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

 

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

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

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

Certidão/Correspondência Devolvida, juntadas aos autos, requerendo o 

que entenderem de direito. – Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010977-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJAFFARI CARDOSO RAMOS (ADVOGADO(A))

JESSIKA ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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

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

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

Certidão/Correspondência Devolvida, juntadas aos autos, requerendo o 

que entenderem de direito. – Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019622-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019622-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: 

SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA 

Vistos e etc. O autor compareceu aos autos informando o endereço do 

novo do réu, requerendo a citação/intimação. Desta feita, em observância 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 26.11.2018, às 

08:30horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 03 

da Central de Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se o 

autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e Intime-se 

a ré no novo endereço informado (id. 14460416) “por carta”, com as 

mesmas considerações do despacho (id. 9683581). Às providências. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019622-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA 

(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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017541-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DO CARMO BRUNO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017541-93.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAGNO DA SILVA NEVES REQUERIDO: LUZIA DO CARMO 

BRUNO Vistos. Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer 

ajuizada por MAGNO AS SILVA NEVES, em face de LUIZA DO CARMO 

BRUNO ambos qualificados nos autos. Designo o dia 05.11.2018, às 

10h00min 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002551-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES (REQUERENTE)

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES (ADVOGADO(A))

EDNA GARCIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002551-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDNA GARCIA DE ARAUJO, ANDRE LUIZ LOPES 

REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDNA GARCIA DE ARAUJO e 

ANDRÉ LUIZ LOPES, em face de HDI SEGUROS S/A ambos qualificados 

nos autos. Designo o dia 26.11.2018, às 12h00min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 02 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). 

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. Às providências. Intimem-se. 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002551-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES (REQUERENTE)

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES (ADVOGADO(A))

EDNA GARCIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002551-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDNA GARCIA DE ARAUJO, ANDRE LUIZ LOPES 

REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por EDNA GARCIA DE ARAUJO e 

ANDRÉ LUIZ LOPES, em face de HDI SEGUROS S/A ambos qualificados 

nos autos. Designo o dia 26.11.2018, às 12h00min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 02 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). 

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 
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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. Às providências. Intimem-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020244-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Israel Asser Eugenio (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERRER ANDRADE E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020244-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP RÉU: RICARDO FERRER ANDRADE E SILVA Vistos e etc. O 

autor compareceu aos autos informando o endereço do novo do réu, 

requerendo a citação/intimação “por carta”. Desta feita, em observância 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 26.11.2018, às 

12:30horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 

da Central de Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se o 

autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e Intime-se 

a ré no novo endereço informado (id. 14558211) “por carta”, com as 

mesmas considerações do despacho (id. 8779831). Às providências. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004922-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004922-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME 

RÉU: BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA Vistos e etc. 

O autor compareceu aos autos informando o endereço do novo do réu, 

requerendo a citação/intimação “por carta”. Desta feita, em observância 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 27.11.2018, às 

08:00horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 04 

da Central de Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se o 

autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e Intime-se 

a ré no novo endereço informado (id. 10765342) por carta, com as 

mesmas considerações do despacho (id. 6092770). Às providências. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005305-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005305-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEILTON DA SILVA MORAES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por ADEILTON DA SILVA 

MORAES em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ambos qualificados nos autos. Designo o dia 06.11.2018, às 

12:30 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 02 

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. 

Quanto ao inversão do ônus da prova deixo para fazê-lo por ocasião do 

saneador cotejando as alegações de ambas as partes, ressalvando que a 

inversão do ônus da prova relativamente a fatos ou defeitos de produtos, 

serviços ou acidente de consumo se dá ope legis nos termos do art. 14 § 

3º do CDC. Às providencias. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (AUTOR(A))

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

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: 1004669-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO GARDEN VILLE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos e etc. Frente a informação (id. 14890383), redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 06.11.2018, às 12:00 horas, que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se as partes para comparecerem 

na audiência. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO GARDEN VILLE (AUTOR(A))

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004669-46.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CONDOMINIO GARDEN VILLE RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos e etc. Frente a informação (id. 14890383), redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 06.11.2018, às 12:00 horas, que será 

realizada na sala 04 da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Capital, localizada neste Fórum. Intime-se as partes para comparecerem 

na audiência. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015059-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA (ADVOGADO(A))

TANIA REGINA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015059-46.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

TANIA REGINA RODRIGUES RÉU: DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME 

Vistos e etc. O autor compareceu aos autos informando o endereço do 

novo do réu, requerendo a citação/intimação. Desta feita, em observância 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 26.11.2018, às 

11:30horas, para audiência de conciliação, que será realizada na sala 02 

da Central de Conciliação e Mediação localizada neste Fórum. Intime-se o 

autor na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e Intime-se 

a ré no novo endereço informado (id. 11798084), bem como os 

confinantes informados na exordial, com as mesmas considerações do 

despacho (id. 5503104). Às providências. Expeça-se o necessário. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004159-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELIPE DIAS (REQUERENTE)

LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA VETERINARIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004159-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THIAGO FELIPE DIAS REQUERIDO: CLINICA VETERINARIA 

DO POVO CUIABANO LTDA - ME Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais promovida por THIAGO FELIPE DIAS, em 

face da CLÍNICA VETERINÁRIA DO POVO CUIABANO LTDA - ME ambos 

qualificados nos autos. Designo o dia 06.11.2018, às 09h00min 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: 1010041-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES (ADVOGADO(A))

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS (ADVOGADO(A))

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS (AUTOR(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010041-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS 

RÉU: ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA Vistos e etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contrato de Contrato de Locação, 

Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por RENAN JAUDY 

PEDROSO DIAS e LUÍS CALOS DE CARVALHO DORES em face de 

ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA ambos qualificados nos 

autos. Designo o dia 06.11.2018, às 09:30 horas 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 autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Às 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016566-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO FELIX DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BUENO (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher(em) os valores referentes à(s) 

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

Intimação da Penhora a ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

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

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735645 Nr: 32015-33.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILSON FREIRE DE CARVALHO

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A
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 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$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 

reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data 

do acidente (27.05.2004) 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, 28 de 

Agosto de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712783 Nr: 7233-59.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON GONÇALVES DE SOUZA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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$ 300,00 (trezentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (21.01.1998) 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, 28 de 

agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 804824 Nr: 11292-22.2013.811.0041

 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: RODRIGO DA CRUZ AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATHEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito da causa, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a 

pretensão constante da inicial. Nos termos do artigo 82 do CPC, condeno a 

Autora ao pagamento das custas e despesas processuais. Sem 

condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de resistência 

à pretensão inicial, observado, todavia, a condição suspensiva em razão 

da gratuidade da justiça em favor da Autora (art. 98, § 3º, CPC).P.R.I. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa nos autos, 

observando-se as formalidades legaisCumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 

2.018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 860204 Nr: 1906-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SCHMALTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

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

SOUZA - NPJ - OAB:7216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos cominatório e 

indenizatório, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa 

devidamente atualizado, nos termos do artigo 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a 

IV, do NCPC.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo, caso nada 

seja até então requerido.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 365324 Nr: 3391-42.2009.811.0041

 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: ANA FILOMENA DE ARRUDA, OSMAMBDE GOMES DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLCHOES ORTOBOM LTDA, JOILSON ALVES 

DE OLIVEIRA, LOURENÇO DOMINGOS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 14.548, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Código 365324

Vistos

 Certifique se houve ou não devolução do AR.

Na hipótese de não ter ocorrido citação, cumpra-se o já determinado à fl. 

227, bem como intime-se o procurador do requerido nos autos em apenso, 

para que informe nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias, o atual 

endereço do seu constituído naqueles autos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 28 de agosto de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334771 Nr: 5558-66.2008.811.0041

 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: M. V. M., JOÃO PANTALEÃO DANTA JUNIOR, JOSEFA 

APARECIDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BOM JESUS - SÃO TOMÉ, NELSON 

SOUZA RANGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEI RONQUE - 

OAB:15937/MT, GONÇALO DIAS DA SILVA - OAB:1.796/MT, JUNIO 

CESAR DE NORONHA - OAB:15.391, REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT

 Vistos.

Proferida a sentença terminativa de fl. 357, os autos vieram conclusos 

para apreciação do petitório da parte ré de fl. 358, no entanto, durante o 

transcurso do prazo recursal.

Desta feita, restituo o prazo recursal à parte autora, o qual terá início com 

a publicação deste despacho.

Após e somente após, caso não haja a interposição de recurso, o que 

deverá ser devidamente certificado nos autos, venham-me conlcusos 

para apreciação da petição de fl. 358.

Atente-se a Secretaria deste Juízo quanto a tais situações, evitando a 

conclusão desnecessária e precipitada dos autos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818624 Nr: 24957-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO SERGIO PESSOZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN TADEU SARDINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720151 Nr: 15590-28.2011.811.0041

 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: ESPÓLIO DE IVANIL MARIA DE BARROS, LEINE CARLA 

MONTEIRO DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ TADEU REYES, SIMONE 

MOURA DE ARAÚJO REYES, ERALDO BENJAMIN PELUSO, FABIANA 

HERNANDES MERIGHI, GIAN CARLOS LEÃO PRESA, MIGUEL MUTRAN, 

Deise Isabel Lavoratti de Lima, NATANAZIA ALVES ALENCAR, LUIZ 

CARLOS PAES DE BARROS, RENATO MOURA DE ARAUJO REYES, 

LARICIA MELHORANÇA REYES, F. A. A. R., SALVADOR DE PAULA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA NEVES DE CARVALHO 

PERRI - OAB:9843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATANAZIA ALVES ALENCAR 

- OAB:9026, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:9779/MT, 

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, 

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono o feito, devendo ser as 

partes intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre 

a possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em DEZ (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948609 Nr: 59469-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GOMES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021105 Nr: 32476-63.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO YOUSEF DA SILVA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 343541 Nr: 14017-57.2008.811.0041

 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: ANA MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO REAL ABN AMRO, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, AMAZONIA REVENDEDORA DE 

MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, JOSE BARBOSA DO PRADO NETO - 

OAB:9.940/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806118 Nr: 12590-49.2013.811.0041

 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: LUIS CARLOS MORAIS

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1035226 Nr: 39189-54.2015.811.0041

 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: BENILDO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LINO PASCHOAL 

JUNIOR - OAB:, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

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

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

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

agendamento da data da perícia com a Real Brasil Consultoria Ltda.

Data: 12/11/2018

Horário: 09:00h á 12:00 hs e das 13:00 ás 17:30hs

Local: Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 1403, Ed. 

Office Tower, em Cuiabá/MT

Obs: Data destinada ao ato de instalação da perícia, sem necessidade de 

comparecimento das partes no local.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940322 Nr: 54746-18.2014.811.0041

 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: ROSIMAR LUCAS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE, para no prazo 

COMUM de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários 

– no valor de R$4.000,00 (Quatro Mil Reais). Nada mais.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008951-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

VERA CAVALCANTE MOTA DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

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: 1008951-64.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VERA CAVALCANTE MOTA DO AMARAL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que VERA 

CAVALCANTE MOTA DO AMARAL move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 01.12.2016, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 5606998, 5607001, 5607005, 5607008, 5607011, 5607020, 

5607029, 5607030, 5607037, 5607038, 5607039 . Devidamente citada (id. 

7318624 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 8830957 

), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Líder No Polo 

Passivo; II – Da Ausência de Comprovação De Entrega Da Documentação; 

III – Da Ausência De Requerimento Administrativo; IV – Ausência Do Laudo 

Do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 9439885 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 9181712 . A parte autora não se 

manifestou acerca do laudo pericia, conforme atesta certidão de id. 

10658927 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

9796413 . 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 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. 

Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada 

de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que 

falta a parte autora interesse processual necessário à propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Ademais, vislumbra-se ao id. 5607038 e 5607039, que a parte autora 

ingressou com o prévio requerimento administrativo. 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. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML. A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece 

requisitos para solicitação da indenização securitária na via administrativa, 

deduzindo a pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na 

obtenção do documento previsto no referido dispositivo, tal requisito 

poderá ser satisfeito mediante realização da competente perícia médica, 

objeto da dilação probatória solicitada pelas partes. Portanto, REJEITO a 

preliminar de ausência de laudo do IML. 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 
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de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 5607011), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 9181712). 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 01.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 9181712), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO + 

QUADRIL 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 
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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 1º Lesão OMBRO DIREITO 75% INTENSA Lesão 2 QUADRIL 

DIREITO 10% RESIDUAL [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Lesão 1 - Havendo 

perda de um dos ombros 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 (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Lesão 2 - Havendo perda de um do quadril 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, residual (10%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 10%, 

perfazendo o total de 2,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: Lesão 

1 - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre 

R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 Lesão 2 - QUADRIL DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *10% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

337,50 Total: R$ 337,50 Lesão 1 + Lesão 2 = R$2.868,75 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$2.868,75 (dois mil 

oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(01.12.2016) 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. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009819-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

RONILDO LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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: 1009819-42.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: RONILDO LEITE DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RONILDO LEITE 

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 14.06.2015, 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 de ids. 5818129, 

5818126, 5818121, 5818118, 5818111, 5818102 . Devidamente citada (id. 

8327209 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9336034, 

9336045, 9336044, 9336047, 9336050, 9336057, 9336064, 9336074, 

9336073 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração Do Polo Passivo 

Para Seguradora; II – Da Satisfação Da Indenização Em Esfera 

Administrativa; III – Comprovante De Residência Não Apresentado Pela 

Parte Autora. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 10360703 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 10063372 . A parte autora não se 

manifestou acerca do laudo pericia, conforme atesta certidão de id. 

10659026 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10516970 . 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 SATISFAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM ESFERA ADMINISTRATIVA. 

Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão de estar 

consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 

forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO APRESENTADO PELA PARTE 

AUTORA. 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 
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artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

5818118), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10063372). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.06.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 
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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. 10063372), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão TORNOZELO ESQUERDO 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. Lesão 1 - Havendo perda de um dos tornozelos terá a vítima 

direito a 25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: Lesão 1 - 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 caso em tela extrai-se que a parte 

autora já recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tendo a 

seguradora observado à época a graduação da lesão sofrida e inclusive 

pago o valor máximo estabelecido em lei, sendo assim nada mais é devido 

a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 14 de junho de 2015. 

O parecer de análise médica anexado ao id. 10063372, bem como os 

comprovantes de transferência de valores (id. 9336045), corroboram a 

afirmativa da ré, no sentido de que pagou a indenização do seguro 

obrigatório. Desta feita, indevida a indenização aqui pleiteada. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE com 

resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança de seguro 

obrigatório proposta por RONILDO LEITE DOS SANTOS, em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. Custas e honorários pelo 

autor, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, sendo 

o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença 

final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade (art. 12 

da LAJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008956-86.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANDIR ELIO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que JANDIR ELIO 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 19.01.2017, 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 

de ids. 5607325, 5607329, 5607331, 5607334, 5607335, 5607336, 

5607339, 5607341, 5607343, 5607350 . Devidamente citada (id. 5871386 

), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 7325809, 

7325810, 7325815, 7325814, 7325821, 7325818, 7325823, 7325825, 

7325826 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Do Requerimento Perante a Porto Seguro; III – Pedido Administrativo Prévio; 

IV – Principio da Causalidade e a Sucumbência Autoral; V – Ausência De 

Documentos Essenciais À Regulação Do Sinistro; VI – Comprovante De 

Residência Autoral Ilegível. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 8128664 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

9802143 . A parte autora não se manifestou acerca do laudo pericial, 

conforme atesta certidão de id. 10660378 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10002554 . 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 
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técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. 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 à propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, 

vislumbra-se ao id. 5607343 e 5607350, que a parte autora ingressou com 

o prévio requerimento administrativo. 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. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E 

SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. AUSÊNCIA 

DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A REGULAÇÃO DO SINISTRO. Assevera a 

parte demandada que “[...] EMBORA NÃO ELENCADOS NO ROL DOS 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO 

DOCUMENTO DE CADASTRO NO REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS 

(RG) E DO CADASTRO DE PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA 

IMPORTÂNCIA PARA A SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA 

DESSES DOCUMENTOS PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO 

[...]. Da análise acurada dos autos constata-se que fora juntada carteira 

de trabalho que é um documento válido a propositura da ação, sendo a 

mesma acostada ao id. 5607331 . Ademais, os números da cédula de 

identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante foram 

informados na exordial de id. 5607312 . Portanto, REJEITO a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA AUTORAL ILEGÍVEL. 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 ilegível, 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. Ademais o 

endereço foi informado na exordial, id. 4543789. Portanto, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 5607336), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 9802143). 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 
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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 19.01.2017, 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 

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 (id. 

9802143), a qual afirma que: “A invalidez é permanente e parcial em pé E 

graduada em 25% (leve), aplicando tabela emitida pelo CONSELHO 

NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – CNSP (Res. 29/91).” Segmento 

Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão PÉ ESQUERDO 25% LEVE 

[...]” 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, leve (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ SQUERDO: *50% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 

Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (19.01.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 
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Ribeiro Juiz de Direito [1] Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019206-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLEITON DORNELLO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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: 1019206-81.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEITON DORNELLO VIEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEITON DORNELLO 

VIEIRA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

24.08.2016, 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. 8208755, 8208756, 8208757, 8208758, 

8208759, 8208760, 8208761 . Devidamente citada (id. 8310231 ), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 9325036, 9325041, 

9325060, 9325068, 9325077 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração 

do Polo Passivo; II – Pagamento Da Cobertura Em Sede Administrativa; III – 

Da Necessidade De Julgar Improcedente O Pedido Da Inicial Que Contraria 

Enunciado De Súmula Do STJ. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 9877518 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

9616577 . A parte autora não se manifestou acerca do laudo pericial, 

conforme atesta certidão de id. 10660731 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 9969082 . 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 CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM 

RAZÃO DE PAGAMENTO DA COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. 

Não há que se falar em falta de interesse de agir, em razão de estar 

consolidado o entendimento de que o recibo de quitação passado de 

forma geral, mas relativo à obtenção de parte do direito legalmente 

assegurado. Assim não traduz renúncia a este direito e, muito menos, 

extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, decorrente do acidente, a 

indenização deve ser proporcional ao grau da lesão, descontado o valor 

recebido administrativamente. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA 

NECESSIDADE DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL QUE 

CONTRARIA A SÚMULA DO STJ. O valor da causa R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos) condiz com a pretensão deduzida pela parte, conforme se 

denota ás fls. 14. O pedido da inicial é claro ao estipular que a parte tem a 

pretensão de auferir, o valor máximo estipulado pela tabela do seguro 

Dpvat, PODENDO chegar ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), dependendo do resultado da perícia para aferição da proporção da 

invalidez. Ou seja, embora a pretensão da autora contrarie o enunciado da 

Súmula da Jurisprudência do STJ, o julgamento de improcedência liminar 

do pedido, se dá somente nos casos em que dispensada a fase 

instrutória, hipótese não aplicável a estes autos, cuja extensão do dano 

depende evidentemente da realização de prova pericial. Desta feita, 

Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 8208755), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 9616577). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 
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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 (id. 

9616577), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) 

seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu 

administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor este que deve ser 

deduzido do montante de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), totalizando ao final R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 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, 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de 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 

(24.08.2016) 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. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008395-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TELMO DA FONSECA (AUTOR(A))

CARMEN LUCIA DE ARAUJO FIGUEREDO DA FONSECA (AUTOR(A))

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINA ROSA FERREIRA SOARES (RÉU)

LUIZ FERREIRA DA SILVA (RÉU)

IVONE MARIA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008395-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMEN LUCIA DE ARAUJO FIGUEREDO DA FONSECA, JORGE TELMO 

DA FONSECA, CID IMOVEIS EIRELI - EPP RÉU: IVONE MARIA FERREIRA DA 

SILVA, LUIZ FERREIRA DA SILVA, NINA ROSA FERREIRA SOARES Vistos 

etc. Antes da regular citação da requerida a autora compareceu (id. 

13509693), pugnando pela desistência do feito. Note-se, que não houve 

citação da requerida, sendo, assim, desnecessária a oitiva da mesma. 

Desta forma, HOMOLOGO por sentença a desistência da presente ação e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Deixo de condenar a 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência 

de resistência à lide. Custas e despesas processuais pelo autor (art. 90 

do CPC). P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, 

após as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018629-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 1018629-06.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO DE ALMEIDA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RODRIGO DE 

ALMEIDA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 04.02.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 8150120, 

8150124, 8150115, 8150104, 8150101, 8150113, 8150239, 8150279 . 

Devidamente citada (id. 8272423 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 9309831 ), arguindo preliminarmente: I – Da Necessidade 

De Pedido Administrativo Anterior; II – Da Não Comprovação Do Pedido 

Administrativo E A Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 9933173 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

9597106 . A parte autora não se manifestou acerca do laudo pericial, 

conforme atesta certidão de id. 10661299 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 9988826 . 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 NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário à propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Ademais, 

vislumbra-se ao id. 8150113, que a parte autora ingressou com o prévio 

requerimento administrativo. 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. 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 obteve resposta. Pois bem, como se denota dos autos a arte autora 

teve o interesse de agir ingressando com o prévio requerimento 

administrativo conforme se denota ao id. 8150113. Dessa forma, REJEITO 

a preliminar de Não Comprovação de Pedido Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8150120), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 9597106). 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 
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vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 04.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

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 (id. 

9597106), 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 ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PÉ ESQUERDO 25% LEVE [...]” 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, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = 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 
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cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (04.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017585-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULA PEREIRA (AUTOR(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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017585-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que PAULA PEREIRA move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 03.11.2015, 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 

de ids. 8019064, 8019069, 8019076, 8019078, 8019079, 8019081, 

8019082 . Devidamente citada (id. 8217049 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 9880065 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Necessidade de Realização De Pedido 

Administrativo Anterior; III – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo 

E A Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 10014026 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 9567005 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 10117913 . A parte 

requerida não se manifestou acerca do laudo pericial, conforme se atesta 

em certidão de id. 10661471 . 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 fez o pedido 

administrativo e que não obteve resposta. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, ao id. 8019079 a parte comprova a sua pretensão, 

colacionando o prévio requerimento administrativo. 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. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. A preliminar 

suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 

8019079, a requerente juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8019082), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 9567005). Outrossim, afiro que o pedido de que a 

ré se comunique com a parte autora somente por meio deste processo 

judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo 

nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a alegação de 

litigância de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não 

merece guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já 

foram rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 
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suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 03.11.2015, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

9567005), 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 ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PÉ ESQUERDO 75% INTENSA [...]” 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 
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caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 50% sobre 75%, perfazendo o total de 37,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 6.750,00 *75% sobre R$ 6.750,00 = R$ 5.052,50 Total: R$ 

5.052,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (03.11.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017583-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO MANOEL DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1017583-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO MANOEL DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALESSANDRO 

MANOEL DO NASCIMENTO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 20.04.2017, 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 de ids. 

8018964, 8018967, 8018970, 8018973, 8018975, 8018978, 8018981 . 

Devidamente citada (id. 8215188 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 9879046 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do 

Polo Passivo; II – Necessidade de Realização De Pedido Administrativo 

Anterior; III – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo E A Sua 

Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 10014613 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 9578585 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 10118064 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 9884950 . 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 fez o 

pedido administrativo e que não obteve resposta. Não assiste razão a 

parte demandada, pois, ao id. 8018975 a parte comprova a sua pretensão, 

colacionando o prévio requerimento adminitrativo. 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. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. A preliminar 

suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 

8018975, a requerente juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8018978), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 9578585). Outrossim, afiro que o pedido de que a 

ré se comunique com a parte autora somente por meio deste processo 
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judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo 

nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a alegação de 

litigância de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não 

merece guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já 

foram rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 20.04.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

9578585), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) 

seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): PUNHO DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PUNHO DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 
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que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos punhos terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (20.04.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021355-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

EDIVANDA SCHERAIBER DEGASPERI (AUTOR(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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021355-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDIVANDA SCHERAIBER DEGASPERI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EDIVANDA SCHERAIBER DEGASPERI 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

17.02.2016, 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. 8794013, 8794049, 8794139, 8794170, 

8794242, 8794273, 8794287, 8794314 . Devidamente citada (id. 9014817 

), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9681388 ), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Necessidade de Realização De Pedido Administrativo Anterior. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 10406400 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 10109689 . A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 10653833 . A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 10647340 . 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. 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. 

A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 8794314, a requerente juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, Rejeito a preliminar. Superadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8794139), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10109689). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 
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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 17.02.2016, 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 (id. 

10109689), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 
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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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(17.02.2016) 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. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de 

Agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003780-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ROGERIA FORTALEZA RUBIM PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 1003780-29.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROGERIA FORTALEZA RUBIM PEDROSO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA ROGERIA 

FORTALEZA RUBIM PEDROSO ajuizou ação de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, ambos qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada dos 

documentos Ids 4833117/4833127. Ao Id. 4877789 foi deferida a 

gratuidade da justiça ao autor e determinada a citação da ré. Devidamente 

citada, a ré apresentou contestação Ids. 5590737/5791871. Deferida a 

realização da prova pericial (Id. 8144218), a perícia foi designada para o 

dia 07/11/2017, porém o autor não compareceu (Id. 10608712). 

Devidamente intimada para se manifestar ante a ausência da perícia (Id. 

10614122), a parte autora requereu a desistência da presente ação e 

extinção (Id. 10728258). Instada a manifestar sobre o pedido, a parte ré 

compareceu aos autos informando a sua discordância ao pedido de 

desistência formulado pelo autor. Ao que requer a rejeição do pedido de 

desistência, com a improcedência da ação (Id. 13252224). Os autos 

vieram conclusos para análise. É o relatório. Decido. Pois bem, 

inicialmente, no que diz respeito à desistência da ação, deixo de 

homologa-la, diante da discordância da parte ré em razão do disposto no 

artigo 485, §4º, do CPC, bem como as disposições da Lei Processual Civil , 

Doutrina e Jurisprudência de que o demandado possui o direito ao 

julgamento de mérito da questão posta em juízo tanto quanto o autor. No 

caso a discordância da ré não diz respeito unicamente ao direito de 

percepção de honorários advocatícios, mas sim ao seu efetivo direito de 

obter o julgamento da pretensão deduzida contra ela, fato que impõe o 

prosseguimento do feito com a análise do seu mérito no estado em que se 

encontra. Com essas considerações, passo a julgar esse feito. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por ROGERIA 

FORTALEZA RUBIM PEDROSO em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, em que o autor alega ter sido vítima de acidente 

automobilístico ocorrido em 07.05.2016 e, por esta via, pretende a 

indenização do seguro obrigatório por invalidez permanente. Para fins de 

julgamento da ação de cobrança de seguro obrigatório, deve o juízo 

respeitar a tabela de graduação do valor da indenização de acordo com a 

lesão sofrida pela vítima. Portanto, para a apuração e comprovação de 

que o autor se tornou invalido em razão do acidente de transito, 

necessário a realização do exame pericial. Tanto que o assunto já foi 

sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez”. (Súmula 474, STJ) Pois bem! Consta 

dos autos que foi agendada data para a realização da perícia no autor, a 

fim de identificar a alegada invalidez permanente e qual o seu grau, bem 

como se esta é decorrente de acidente de trânsito. Contudo, o autor, 

embora tenha sido intimado com antecedência, se fez ausente 

injustificadamente nos atos. Sem a realização da prova pericial, para a 

qual o autor não compareceu, não há prova de que, em razão do acidente, 

houve a alegada incapacidade permanente, tampouco o suposto grau de 

invalidez. Dito isto, a improcedência do pedido se impõe, eis que o autor 

deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina 

o art. 373, inciso I do CPC. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE – NECESSÁRIA PERÍCIA PARA 

QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À 

PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA 

– ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA 

AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o 

apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos 

do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (TJMT, APELAÇÃO Nº 

22972/2015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgamento: 24/06/2015. 

Negritei) E o Tribunal de Justiça de São Paulo: “Seguro obrigatório. 

Cobrança. Acidente de veículo. Seguro obrigatório DPVAT. Alegação de 

incapacidade permanente. Não comparecimento à perícia médica 

designada. Ação julgada improcedente. Apelação da autora. Renovação 

dos argumentos anteriores. Pretensão ao reconhecimento da 

incapacidade com base nos laudos elaborados pelo IML trazidos com a 

petição inicial. Ausência de graduação da incapacidade. Necessidade de 

perícia médica. Autora que não comparece à perícia médica. Preclusão. 

Ausência de prova acerca do grau da incapacidade da autora. Ônus da 

prova de quem alega (art. 333, I, do CPC). Autora que não se desincumbiu 

desse mister. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

00264856320098260344 SP 0026485-63.2009.8.26.0344, Relator: 

Francisco Occhiuto Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2013, 32ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2013) Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE 

esta ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por ROGERIA 

FORTALEZA RUBIM PEDROSO em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS. Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos 

honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Agosto de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022103-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS ANJOS (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022103-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO FERREIRA DOS ANJOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOÃO FERREIRA DOS ANJOS move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.08.2016, 

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. 9047654, 9047657, 9047663, 9047669, 9047681, 

9047683, 9047696, 9047708, 9047720 . Devidamente citada (id. 9166998 

), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 9706034 ), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Da 

Divergência Das Assinaturas; III – Da Necessidade De Realização de 

Pedido Administrativo Anterior; IV – Da Não Comprovação do Pedido 

Administrativo e a Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 10480821 . Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 10464159 . A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 10608244 . A 

parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10748724 . 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. DAS ASSINATURAS DIVERGENTES. Vislumbra-se dos autos que a 

assinatura precária se dá pela lesão sofrida em membro superior direito, o 

que impossibilita que o requerente assine documento qualquer. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. 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. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme se 

denota ao id. 9047708 e 9047720 a autora juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. 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 A SUA RECUSA. Alega 

a seguradora ré, em síntese, que a parte autora ingressou com 

requerimento administrativo, mas que não obteve resposta. A requerente 

comprova o seu interesse de agir ao juntar aos autos sob o id. 9047708 e 

9047720 o prévio requerimento administrativo. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não 

Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9047683), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10464159). Pretende a parte autora o recebimento 

da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.08.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 
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mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10464159), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ ] 

Sim [ ] Não [ x ] Prejudicado Sendo a perícia conclusiva de que os 

elementos disponíveis não permitem admitir relação de nexo de 

causalidade entre o trauma noticiado e o dano corporal apresentado. 

Acerca deste assunto, nossos Tribunais possuem o seguinte 

entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE A INVALIDEZ NOTICIADA E O INFORTÚNIO – IRRESIGNAÇÃO – 

ALEGADA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 

6.194/74 PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – 

DESCABIMENTO – ACIDENTE INCONTROVERSO – INVALIDEZ 

COMPROVADA – AUSÊNCIA PORÉM, DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE 

A INVALIDEZ APRESENTADA E O ACIDENTE NOTICIADO – LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 

Embora seja incontroverso o acidente de trânsito ocorrido em 21/10/2010 

e a invalidez apresentada, o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado 

pelo juízo concluiu pela ausência do nexo de causalidade entre a invalidez 

apresentada e o infortúnio, consubstanciado na ausência do dever de 

indenizar. (Ap 100840/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, 

Publicado no DJE 03/02/2015). Desse modo, não existindo nexo de 

causalidade entre o acidente noticiado nos autos com a invalidez 

constatada no exame pericial, e possuindo o perito nomeado por este 

magistrado total capacidade de atestar a ocorrência de debilidade oriunda 

de acidente de transito, não há como prosperar o pedido feito na exordial. 

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

JULGO IMPROCEDENTE esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por JOÃO FERREIRA DOS ANJOS em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS. Custas pelo autor, bem como ao pagamento 

dos honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo 

beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. 

P.R.I Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014904-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINCOHN CERQUEIRA DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LINCOHN CERQUEIRA DE ARAUJO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

06.10.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 7130671, 7130687, 7130718, 7130741 . 

Devidamente citada (id. 7798037 ), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 9276240, 9276247, 9276252, 9276263, 9276273, 

9276284, 9276291, 9276294 ), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração 

do Polo Passivo; II – Do Requerimento Perante a Porto Seguro; III – Pedido 

Administrativo Prévio; IV – Principio da Causalidade e a Sucumbência 

Autoral; V – Comprovante de Residência Em Nome De Terceiro. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação id. 9608964 . 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

ao id. 9186161 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10702868 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10641521. 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, 
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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 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. A alegação não merece prosperar, haja vista a parte 

autora ter juntado aos autos o prévio requerimento administrativo, 

conforme se denota do id. 7130741. 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 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. Não merece prosperar, haja 

vista a juntada de requerimento administrativo ao id. 7130741. 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. PRINCIPIO DA 

CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano 

da ação judicial, que uma das partes não tem juridicamente razão, 

considera-se que esta parte deu causa à demanda, dando causa, por 

conseguinte, a todos os custos inerentes a esta demanda. Em virtude 

desta relação de causalidade entre a conduta do sucumbente e a 

existência da ação judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos 

legalmente inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a 

figura dos honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Certidão de Ocorrência SAMU 

(id. 7130718), 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 

Certidão de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 9186161). Pretende a parte autora 

o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 06.10.2016, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 
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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. 9186161), 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 

SUSPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 25% LEVE [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros superiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 

17,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO 

SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% 

sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de 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 

(06.10.2016) 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 
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prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021851-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GABRIELA BONDESPACHO VON EYE (REQUERENTE)

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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 SENTENÇA Processo: 1021851-79.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIANA GABRIELA BONDESPACHO VON EYE 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que JULIANA GABRIELA BONDESPACHO move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 15.05.2017, tendo resultado a sua 

invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 9015195, 9015209, 9015214 . Devidamente citada (id. 9033348 ), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id. 10020285 ), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade De 

Realização de Pedido Administrativo Anterior; III – Da Não Comprovação Do 

Pedido Administrativo e a Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 10433057 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 10102732 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 10643546 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 10713503 . 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. O alegado não merece prosperar, pois conforme se denota 

do id. 9015209 a parte autora juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo. 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. 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 obteve resposta. 

Tal fato não interfere no deslinde do processo, ademais a parte autora 

juntou aos autos o prévio requerimento administrativo ao id. 9015209. 

Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Não Comprovação de Requerimento Administrativo. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9015214), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10102732). Ao que tange a alegação de litigância 

de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. 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 
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em 15.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10102732), 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 ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PÉ ESQUERDO 25% LEVE [...]” 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, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 25%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 44 de 529



inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (15.05.2017) 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. No que tange os honorários periciais, intime-se a requerida para 

efetuar o pagamento conforme decisão de id. 8290829, após expeça-se o 

respectivo alvará ao perito judicial. Com o trânsito em julgado, aguarde-se 

a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, 

conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS 

GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018. Luiz Octavio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016595-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL (ADVOGADO(A))

MARA EULINA DOS SANTOS CAMARGO (EXECUTADO)

WELBER COSTA BAIMA (ADVOGADO(A))

LEDA CORREA DE MORAES (EXECUTADO)

JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016595-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP EXECUTADO: JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS, MARA 

EULINA DOS SANTOS CAMARGO, LEDA CORREA DE MORAES Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução de aluguéis e encargos decorrentes da 

locação ajuizada por DMD ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

- ME, neste ato representado por CID IMÓVEIS EIRELI – EPP em desfavor 

de JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS, MARA EULINA DOS SANTOS 

CAMARGO e LEDA CORREA DE MORAES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O exequente e os executados JULIO CESAR 

ANTUNES DE BARROS (locatário) e LEDA CORREA DE MORAES (fiadora) 

entabularam acordo do id 14981934, no qual os executados reconhecem o 

crédito em execução e se comprometeram a pagar a quantia de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) nos termos acordado. Nesse sentido, 

pretendem as partes a homologação do acordo e a extinção do feito com 

relação requeridos JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS (locatário) e 

LEDA CORREA DE MORAES (fiadora), bem como o prosseguimento do 

feito com relação a executada remanescente “MARA EULINA DOS 

SANTOS CAMARGO”. Assim sendo, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes (id 14981934), para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos com fulcro nos artigos 487, III, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Quanto ao 

pedido de exclusão dos executados JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS 

e LEDA CORREA DE MORAES da demanda, primeiramente, intime-se o 

exequente para manifestar se houve a satisfação do crédito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de anuência tácita e preclusão. Por fim com 

relação ao petitório (id. 14190725), verifico que embora o mandado juntado 

aos autos (id. 13769669) não seja correspondente ao presente feito, 

constata-se que a citação da executada MARA EULINA DOS SANTOS 

CAMARGO não foi aperfeiçoada, conforme certidão negativa apresentada 

aos autos no id. 13861751 pág. 01. Assim sendo, em igual período, 

manifeste-se a exequente acerca da certidão negativa, requerendo o que 

entender de direito. Às providências. 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: 1016595-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CID IMOVEIS 

EIRELI - EPP EXECUTADO: JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS, MARA 

EULINA DOS SANTOS CAMARGO, LEDA CORREA DE MORAES Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução de aluguéis e encargos decorrentes da 

locação ajuizada por DMD ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA 

- ME, neste ato representado por CID IMÓVEIS EIRELI – EPP em desfavor 

de JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS, MARA EULINA DOS SANTOS 

CAMARGO e LEDA CORREA DE MORAES, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O exequente e os executados JULIO CESAR 

ANTUNES DE BARROS (locatário) e LEDA CORREA DE MORAES (fiadora) 

entabularam acordo do id 14981934, no qual os executados reconhecem o 

crédito em execução e se comprometeram a pagar a quantia de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) nos termos acordado. Nesse sentido, 

pretendem as partes a homologação do acordo e a extinção do feito com 

relação requeridos JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS (locatário) e 

LEDA CORREA DE MORAES (fiadora), bem como o prosseguimento do 

feito com relação a executada remanescente “MARA EULINA DOS 

SANTOS CAMARGO”. Assim sendo, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes (id 14981934), para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos com fulcro nos artigos 487, III, do Código de Processo Civil. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Quanto ao 

pedido de exclusão dos executados JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS 

e LEDA CORREA DE MORAES da demanda, primeiramente, intime-se o 

exequente para manifestar se houve a satisfação do crédito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de anuência tácita e preclusão. Por fim com 

relação ao petitório (id. 14190725), verifico que embora o mandado juntado 

aos autos (id. 13769669) não seja correspondente ao presente feito, 

constata-se que a citação da executada MARA EULINA DOS SANTOS 

CAMARGO não foi aperfeiçoada, conforme certidão negativa apresentada 

aos autos no id. 13861751 pág. 01. Assim sendo, em igual período, 

manifeste-se a exequente acerca da certidão negativa, requerendo o que 

entender de direito. Às providências. 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: 1016184-15.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROUSEVEL GOMES DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PJE – 1016184-15.2017.8.11.0041 

Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ROUSEVEL GOMES DE SOUZA move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 18.01.2017, 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 

de ids. 7326486, 7326489, 7326494, 7326496, 7326513. Devidamente 

citada (id. 8228268), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(ids. 9047918), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo perante a 

Porto Seguros; III- Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo 
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Prévio – Falta de Interesse de Agir; IV- Princípio da Causalidade e a 

Sucumbência Autoral; V- Comprovante de Residência em nome de 

terceiro; VI- Ausência de Documentos Essenciais à Regulação do Sinistro 

– Documentos Ilegíveis. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, ids. 9323627. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 

13959822. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

14276366. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

14337056. 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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. 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 buscou a resolução do 

conflito em via administrativa, id. 7326513. 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. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. 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. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

ESSENCIAIS A 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 fora juntada carteira 

de trabalho que é um documento válido a propositura da ação, sendo a 

mesma acostada no id. 7326489. Ademais, os números da cédula de 

identidade e do cadastro de pessoas físicas do demandante foram 

informados na exordial de id. 7326482. Portanto, REJEITO a preliminar. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 
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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 (ids. 

7326494), 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. 13959822). 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 18.01.2017, 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 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 (id. 

13959822), na qual o perito afirma que: “A análise dos autos e exames 

clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, 

definida como leve (25%) em estrutura craniofacial”. (grifei) Segmento 

Anatômico Marque aqui o percentual Lesão ESTRUTURA CRÂNIO-FACIAL 

25% LEVE 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 
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por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão de estrutura crânio-facial terá a vítima direito 

a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 100% sobre 25%, 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: - ESTRUTURA 

CRÂNIO-FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 *25% sobre 

R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 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 ROUSEVEL GOMES 

DE SOUZA 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 

(18.01.2017) 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.

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004049-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANA SILVEIRA MORENO MUJICA (REQUERENTE)

MARIANA BAIS MUJICA (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE MUJICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (REQUERIDO)

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004049-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE MUJICA, NILVANA SILVEIRA MORENO 

MUJICA REQUERIDO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA 

SHOPPING, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

E PARTICIPACOES LTDA, ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos e etc. Trata-se de 

ação de resolução contratual, cumulada com pedido de devolução integral 

das parcelas pagas, multa contratual e indenização, promovido por LUIZ 

HENRIQUE MUJICA e NILVANA SILVEIRA MORENO MUJICA em face de 

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO CUIABÁ PLAZA SHOPPING, ambos 

qualificados nos autos. Na audiência de conciliação as partes informaram 

que foi entabulado acordo, ao que foi oportunizado o prazo de 05 (cinco) 

dias para juntada do referido acordo nos autos. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. O acordo entabulado entre as partes, 

apresentado nos (ids. 14498222 pág. 01/03 e 14498233 pág. 01/03) 

preenchem 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. Custas e honorários na forma pactuada. As partes abriram mão do 

prazo recursal, portanto certifique-se o transito em julgado, após dê-se 

baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas 

de praxe. P.R.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020087-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JEFFERSON JORGE WITCZAK (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (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: 1020087-58.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JEFFERSON JORGE WITCZAK EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JEFFERSON JORGE WITCZAK move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 11.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 8322138, 8322144, 8322149, 8322156, 8322164, 

8322170, 8677710. Devidamente citada (id. 8737500), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 10022922), 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; III- Da Não Comprovação do Pedido Administrativo e 

sua Recusa; IV- Da Ausência de Documentos Indispensáveis ao 

Processamento da Demanda – Cerceamento de Defesa. No mérito, rebateu 

os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, ids. 10156254. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 13959701. A parte autora manifestou-se acerca do 

laudo pericial id. 14242974. A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial id. 14299471. 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 buscou a 

resolução do conflito em via administrativa, id. 8322144. 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. 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. 8322144 que ingressou com o pedido na via 

administrativa e ante a recusa da Seguradora, pleiteia o recebimento da 

indenização em ação judicial. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não 

Comprovação de Requerimento Administrativo. DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA (DOCUMENTO CARRO) Alega a parte ré o 

cerceamento de defesa, visto que o autor não menciona nos autos os 

dados do veículo automotor, não cumprindo assim o que determina o art. 

319 do CPC. Não assiste razão o alegado pela parte ré, eis que a petição 

inicial se encontra devidamente instruída. Desta forma estando 

preenchidos todos os requisitos do art. 319 do CPC, REJEITO a preliminar 

de inépcia da petição inicial, arguida pela parte ré. 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. 8377710 e 8322149), 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. 13959701). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 
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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 (id. 

13959701), na qual o perito afirma que: “A análise dos autos e exames 

clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, 

definida como intensa (75%) em tornozelo direito”. (grifei) Segmento 

Anatômico Marque aqui o percentual Lesão TORNOZELO DIREITO 75% 

INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda da mobilidade de um dos tornozelos 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 (75%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: - TORNOZELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 

*75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação 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 JEFFERSON JORGE 

WITCZAK move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de 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 (11.05.2017) 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, 28 de 

Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003758-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PINHEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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: 1003758-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VIVIANE PINHEIRO DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 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. 14956290). 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. 14956290), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 4832265 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: 1000144-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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: 1000144-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 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. 14954892). 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. 14954892), o qual possui poderes para receber e 

dar quitação, consoante a procuração de (id. 11279802 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 
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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: 1017459-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROSANE DOURADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017459-62.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSANE DOURADO DOS SANTOS RÉU: SPE PORTAL DOS IMIGRANTES 

LTDA Vistos etc. Trata-se de ação indenizatória com pedido de tutela 

antecipada de urgência proposta por ROSANE DOURADO DOS SANTOS 

em face de SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA, ambos qualificados nos 

autos. Após o ajuizamento da inicial foi determinado a emenda à inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias id. 1410399, ao que a requerente permaneceu 

inerte, consoante certidão (id. 14653797). É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. A parte autora foi intimada para promover atos e 

diligências que lhe competia, contudo, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. O artigo 321, do Novo Código de Processo Civil estabelece: 

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial”. No caso em análise, a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade 

apontada, sendo que o indeferimento da petição inicial se impõe. Ademais, 

não é necessário intimar pessoalmente a parte para emendar a petição 

inicial, sendo suficiente a intimação do advogado constituído, por 

publicação, o que de fato ocorreu. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

nos termos do § único do artigo 321 e 330, IV, do Novo Código de 

Processo Civil e, consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo 

diploma legal. DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 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. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011649-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA MAIA (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011649-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO DA SILVA MAIA RÉU: REDECARD S/A Vistos etc. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela de 

urgência proposta por EDUARDO DA SILVA MAIA em desfavor de 

REDECARD S/A, ambos qualificados nos autos. O pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita foi indeferido pelas razões expostas na decisão id. 

13331266, oportunidade em que foi determinada a intimação do autor para 

efetuar o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção. Intimado, o autor não atendeu a 

determinação. É o relatório. Decido. Intimado por seu advogado para dar 

prosseguimento ao feito, promovendo o recolhimento das custas 

judiciárias, eis que o seu pedido de assistência judiciária gratuita foi 

indeferido, o autor não atendeu ao chamado judicial, estando esta ação 

paralisada desde o seu nascedouro. Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos arts. 290 do 

Código de Processo Civil e consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029691-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LOPES RODRIGUES (AUTOR(A))

FABIO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

B. V. B. S. MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029691-43.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIANO LOPES RODRIGUES RÉU: B. V. B. S. MACEDO & CIA LTDA - ME, 

VIVO S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de reparação por danos morais 

c/c antecipação de tutela proposta por LUCIANO LOPES RODRIGUES em 

face de B. V. B. S. MACEDO & CIA LTDA - ME e VIVO S.A, ambos 

qualificados nos autos. O pedido de Assistência Judiciária Gratuita foi 

indeferido pelas razões expostas na decisão id. 14147913, oportunidade 

em que foi determinada a intimação do autor para efetuar o recolhimento 

das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção. Intimado, o autor não atendeu a determinação, 

conforme certidão (id. 14653890). É o relatório. Decido. Intimado por seu 

advogado para dar prosseguimento ao feito, promovendo o recolhimento 

das custas judiciárias, eis que o seu pedido de assistência judiciária 

gratuita foi indeferido, o autor não atendeu ao chamado judicial, estando 

esta ação paralisada desde o seu nascedouro. Com estas considerações 

e fundamentos, INDEFIRO a petição inicial, nos termos dos arts. 290 do 

Código de Processo Civil e consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, 

do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018525-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA (ADVOGADO(A))

MAYARA CRISTINA BISPO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JONAS TAVARES TRANNIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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: 1018525-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYARA CRISTINA BISPO DA CONCEICAO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MAYARA 

CRISTINA BISPO DA CONCEIÇÃO move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente 

de trânsito ocorrido no dia 20.03.2015, 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 de ids. 

8137022, 8137064, 8137087, 8137145, 8137189, 8137221, 8137277, 

8137304 . Devidamente citada (id. 8271841 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 9183106 ), não arguindo preliminares. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora não apresentou impugnação à contestação, 
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conforme se denota da certidão de id. 9183106 . Nomeado perito judicial 

para realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 9599409 . A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 10723603 . A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10749291. 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. Passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 8137277), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 9599409). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.03.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 9599409), 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 
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afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 

= R$ 4.725,00 Total: R$ 4.725,00 No tocante a correção monetária em 

seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o 

evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (20.03.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010899-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO ROSA DIAS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (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: 1010899-41.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROMUALDO ROSA DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROMUALDO ROSA 

DIAS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

09.01.2017, 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 de ids. 5916719, 5916730, 5916742, 5916750, 

5916757 . Devidamente citada (id. 7838313 ), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 9183484 ), arguindo preliminarmente: I – Da 

Alteração do Polo Passivo; II – Da Assinatura Divergente; III – Pedido 

Administrativo Prévio; IV – Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo 

e a Sua Recusa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 11829990 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 9578684 . A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 14241736 . A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10733284 . 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 seguradora. “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. DAS ASSINATURAS DIVERGENTES. A Divergência se dá apenas 

porque uma assinatura é em rubrica e a outra por extenso, ademais a 

parte autora ao comparecer a audiência de conciliação e pericia médica, 

corrobora a sua representação processual, outrossim, a seguradora ao 

assinar o termo de audiência, consente com sua veracidade, restando 

hígida a identidade daquela. Dessa forma, REJEITO a preliminar de. DA 
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NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Conforme se denota dos autos a parte autora apresentou o 

prévio requerimento administrativo ao id. 7250584. 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. 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 obteve resposta. Pois bem, a 

parte autora juntou ao id. 7250584º prévio requerimento administrativo. 

Portanto, é adequada a pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Não Comprovação de Requerimento Administrativo. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano 

pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de qualquer 

um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

5916750), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 9578684). 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 09.01.2017, 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 

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 
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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. 9578684), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão TORNOZELO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” 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 tornozelos 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 (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% 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 de 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 

(09.01.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 29 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020143-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO CLEMENTE (AUTOR(A))

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020143-91.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO CLEMENTE RÉU: SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que PAULO ROBERTO 

CLEMENTE move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 07.11.2015, 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 de ids. 8327421, 

8327425, 8327433, 8327443, 8327453, 8327456, 8327468, 8327474, 

8327481, 8327485, 8327492, 8327496, 8327547, 8327550 . Devidamente 

citada (id. 8737933 ), a parte ré apresentou contestação e documentos 

(id. 9371833 ), arguindo preliminarmente: I– Pedido Administrativo Prévio. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 

10524652 . Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 10168573 . A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 10764403 . A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 10749276 . 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 NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 
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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. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 8327421), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento 

da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a autora se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito (id. 10168573). 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 07.11.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 
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Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10168573), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 75% INTENSA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00 = R$ 7.087,50 Total: R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (07.11.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 29 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020824-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE APARECIDA DA SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1020824-61.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAYANE APARECIDA DA SILVA DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que RAYANE 

APARECIDA 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 13.03.2017, 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 de ids. 

8718737, 8718766, 8718791 . Devidamente citada (id. 8777726 ), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 9333298, 9333300, 

9333303, 9333305, 9333306, 9333307, 9333315, 9333319, 9333321 ), 

arguindo preliminarmente: I– Da Alteração Do Polo Passivo Pedido; II – Do 

Requerimento Adm. Perante a Porto Seguro; III – Ausência de Pedido 

Especifico Quanto ao Valor de Eventual Condenação; IV – Comprovante 

de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 10393010 . Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10089914 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10776056 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10792586 . 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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 
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SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme se denota do id. 8718791, a parte autora ingressou com o prévio 

requerimento administrativo. 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 Requerimento Administrativo. INÉPCIA DA INICIAL - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECIFICO QUANTO AO VALOR DE EVENTUAL 

INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Refuto a preliminar de Inépcia da inicial - Ausência de Pedido Especifico 

Quanto ao Valor de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído a 

causa R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzia pela parte, conforme denota da inicial. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada 

de comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, 

ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

8718766), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10089914). 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 13.03.2017, 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, 
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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. 10089914), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO ESQUERDO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão PUNHO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem 

como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado 

ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos punhos terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% 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 A requerente em sua peça inicial pede o reembolso por 

despesas médicas, no entanto não junta documentos suficientes para que 

corrobore com a afirmativa de que houveram gastos com despesas 

médicas e suplementares. No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 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 (13.03.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024971-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BISPO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DEBORA DA SILVA BISPO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1024971-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA DA SILVA BISPO, DIEGO BISPO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que DIEGO BISPO DA 

SILVA neste ato representado por sua genitora DEBORA DA SILVA BISPO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

18.05.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 9423701, 9423727, 9423731, 9423740, 

9423749, 9423762, 9423770 . Devidamente citada (id. 9611299 ), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (id. 10503717 ), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração Do Polo Passivo Pedido; II – Da 

Necessidade De Realização De Pedido Adm. Anterior; III – Da Não 

Comprovação do Pedido Adm. e a Sua Recusa. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 
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autora apresentou impugnação à contestação id. 10613582 . Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 

10489345 . A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

10776350 . A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

10700828. É o relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme se 

denota ao id. 9423740 a parte autora juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. 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. 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 obteve resposta. Pois bem, verifica-se dos autos que fora juntado 

prévio requerimento administrativo ao id. 9423740. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Não 

Comprovação de Requerimento Administrativo. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9423740), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10489345). Outrossim, afiro que o pedido de que a 

ré se comunique com a parte autora somente por meio deste processo 

judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo 

nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a alegação de 

litigância de má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não 

merece guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já 

foram rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. 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 18.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 
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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. 10489345), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da autora decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo perda de um dos membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 

35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

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 A requerente em sua peça 

inicial pede o reembolso por despesas médicas, no entanto não junta 

documentos suficientes para que corrobore com a afirmativa de que 

houveram gastos com despesas médicas e suplementares. No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18.05.2017) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022793-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

SERGIO VITORIO DE CASTRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022793-14.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SERGIO VITORIO DE CASTRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SERGIO VITORIO DE CASTRO move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 16.06.2017, 

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 de ids. 9124558, 9124572, 9124586, 9124596, 9124604, 

9124668, 9124608, 9124618, 9124638, 9124646 . Devidamente citada (id. 

9167159 ), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

10132767, 10132772, 10132774, 10132778, 10132781, 10132790, 

10132792, 10132794, 10132796 ), arguindo preliminarmente: I– Da 

Alteração Do Polo Passivo Pedido; II – Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguro; III – Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 10460266 . Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado ao id. 10459893. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 10608135. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 10791906. 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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme se denota do id. 9124638 a parte autora juntou aos autos o 

prévio requerimento administrativo. 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 Requerimento 

Administrativo. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014) Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9124608), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

autora se encontra acometido por invalidez permanente decorrente de 

acidente de trânsito (id. 10459893). 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 
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comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 10.06.2017, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10459893), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente 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 ombros terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - 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 
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DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (10.06.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026696-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO 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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026696-57.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE APARECIDO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE APARECIDO DOS SANTOS 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

06.05.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 9641568, 9641586, 9641592, 9641591, 

9641600, 9641601. Devidamente citada (id. 9691169), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 10754477, 10754479, 

10754480, 10754484, 10754485, 10754486, 10754487, 10754488), 

arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II- Do Requerimento Administrativo Perante a Porto 

Seguros; III- Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo 

Prévio – Falta de Interesse de Agir; IV- Princípio da Causalidade e 

Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, ids. 10988350. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 10848812. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11524354. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11650618. 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. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGUROS. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. 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 buscou a resolução do 

conflito em via administrativa, id. 9641601. 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. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA 

AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, que uma das 

partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta parte deu 

causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os custos 

inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de causalidade entre 

a conduta do sucumbente e a existência da ação judicial, àquele impõe-se 

o dever de suportar os custos legalmente inerentes à existência da ação, 

dentre os quais se inclui a figura dos honorários sucumbenciais. Há, por 

assim dizer, uma relação de causalidade entre o vencido e honorários 

sucumbenciais. Em acréscimo, deverá a parte sucumbente, também, arcar 

com a chamada verba honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo 

conforme os parâmetros estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do 

CPC/15. Predito art. 85, aliás, trata frontalmente do princípio da 

sucumbência, fazendo-o da seguinte forma: “Artigo 85 — A sentença 

condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”. 

Dessa forma, Rejeito a preliminar. Superadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 
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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. 

9641601 e 9641592), 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. 10848812). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 06.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

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. 10848812), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO DIREITO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 
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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 

PUNHO DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda da 

mobilidade de um dos punhos terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00= 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 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 

JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de 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 (06.05.2017) 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, 29 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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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: 1015682-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VERA LUCIA BATISTA DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por VERA LÚCIA BATISTA DE LIMA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 10.03.2017, que lhe teria ocasionado 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Com a inicial de (id. 7276789 pág. 01/07), vieram os 

documentos de (ids. 7276841, 7276808 pág. 01/04, 7276828 pág. 01/10, 

7276822 pág. 01/03, 7276824. Na audiência de tentativa de conciliação 

realizada por meio da central id. 9201452 pág. 01, não houve proposta de 

acordo. Citada a seguradora ré deixou de oferecer contestação, 

tornando-se revel. Determinado a realização de perícia médica para 

aferição da invalidez e sua extensão. O laudo médico pericial foi juntado 

(id. 9201452 pág. 03/04). A parte autora manifestou a sua concordância 

com o laudo pericial (id. 11518689). Instado a manifestar acerca do laudo, 

a requerida compareceu aos autos concordando com o referido laudo, 

ressaltando que o perito graduou a lesão constatada da seguinte maneira 

(id.11713302): Lesão do segmento da coluna lombar: Total assegurado: 

25% (3.375,00) Graduação atestada: 50% Valor avaliado: 50% de R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 É o relatório. Decido. A parte autora interpôs a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 10.03.2017. 

No caso, o boletim de ocorrência policial (id. 7276808 pág. 01/02), aliado a 

certidão de ocorrência nº 0484/2017, informando que a autora passou por 

atendimento no dia 10.03.2017 às 10:41 horas (id. 7276832 pág. 01) em 

decorrência de colisão entre carro e moto, comprovam que VERA LUCIA 

BATISTA DE LIMA foi vítima de acidente de trânsito no dia 10.03.2017. A 

perícia médica judicial realizada (id. 9201452 pág. 03/04) realizada no dia 

28.07.2017, concluiu que Vera Lucia Batista de Lima apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta no segmento da coluna lombar de intensa 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano 

corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, e 

não efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus 

à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o 

estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 

da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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 
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completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez intensa no SEGMENTO da coluna lombar, 

devendo ser calculado sobre o percentual máximo indenizável a cada 

membro afetado. Desse modo, à lesão constatada no segmento da coluna 

lombar, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) 

corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, contudo, o autor 

faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil trezentos e trinta 

e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, 

ainda que o pagamento a menor tenha importado em parcial 

descumprimento da obrigação contratual, a mora da seguradora somente 

ficou caracterizada no momento em que foi citada e tomou conhecimento 

da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem 

incidir a partir da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) 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. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 2.531,25 (dois mil trezentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Processo Número: 1022281-31.2017.8.11.0041
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MARIANO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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: 1022281-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIANO DOS SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIANO DOS SANTOS SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.06.2017, 

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 de ids. 10985288. Devidamente citada (id. 9135883), a parte 

ré apresentou contestação e documentos (ids. 9978349 ), 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; III- Princípio da Causalidade e Sucumbência Autoral; 

IV- Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros; V- Inépcia da 

Inicial – Ausência de Documentos Essenciais à Propositura da Ação; VI- 

Da Irregularidade da Representação – Procuração Não Apresentada; VII- 

Ausência de Documentos Essenciais à Regulação do Sinistro; VIII- 

Comprovante de Residência em Nome de Terceiro. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, ids. 10985248. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado id. 10441048. A parte autora manifestou-se acerca do 

laudo pericial id. 11599850. A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial id. 11648778. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – 

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em síntese, 

que falta a parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação, já que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 
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administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE 

E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. INÉPCIA DA INICIAL – 

AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO; 

Aduz a requerida que o requerente não juntou aos autos documentos 

indispensáveis a propositura da ação, pugnando pelo indeferimento da 

ação. Contudo, o autor apresentou todos os documentos necessários no 

id. 10985288. Desta feito, rejeito a preliminar. DA IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO NÃO APRESENTADA Arguiu a ré a 

irregularidade da representação processual da parte autora, no entanto, a 

procuração juntada se encontra devidamente assinada e instruída no id. 

10985288. Portanto, rejeito a preliminar da irregularidade da 

representação. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS A REGULAÇÃO 

DO SINISTRO. Assevera a parte demandada que “[...] EMBORA NÃO 

ELENCADOS NO ROL DOS DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT, A 

APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO DOCUMENTO DE CADASTRO NO 

REGISTRO GERAL DE PESSOAS FÍSICAS (RG) E DO CADASTRO DE 

PESOAS FÍSICAS (CPF), É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A 

SEGURADORA REQUERIDA, QUE NECESSITA DESSES DOCUMENTOS 

PARA PROCEDER À REGULAÇÃO DO SINISTRO [...]. Da análise acurada 

dos autos constata-se que fora juntada carteira de trabalho que é um 

documento válido a propositura da ação, sendo a mesma acostada no id. 

10985288. Ademais, os números da cédula de identidade e do cadastro de 

pessoas físicas do demandante foram informados na exordial de id. 

9066375. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 
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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 Certidão de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento (ids. 10985288 e 10985288), 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. 10441048). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 23.06.2017, 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 perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10441048), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 
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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% 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 da mobilidade de um dos membros inferiores 

terá a vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 50%, 

perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO INFERIOR 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 MARIANO DOS 

SANTOS 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 

(23.06.2017) 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, 29 de Agosto de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020753-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

LUCAS VIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1020753-59.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS VIANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS VIANA DA SILVA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 8710814, 8710826, 8710833, . Devidamente citada (id. 

8776942), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

10235268, 10235283, 10235288, 10235297, 10235304, 10235313, 

10235322, 10235328), 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; III- Princípio da 

Causalidade e Sucumbência Autoral; IV- Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguros; V- Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, ids. 10941466. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado id. 10084102. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11467085. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial id. 11606183. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA 

DEMANDA PARA SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 
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NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar de Ausência de Interesse de Agir. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE 

E SUCUMBÊNCIA AUTORAL. Se restou decidido, no plano da ação judicial, 

que uma das partes não tem juridicamente razão, considera-se que esta 

parte deu causa à demanda, dando causa, por conseguinte, a todos os 

custos inerentes a esta demanda. Em virtude desta relação de 

causalidade entre a conduta do sucumbente e a existência da ação 

judicial, àquele impõe-se o dever de suportar os custos legalmente 

inerentes à existência da ação, dentre os quais se inclui a figura dos 

honorários sucumbenciais. Há, por assim dizer, uma relação de 

causalidade entre o vencido e honorários sucumbenciais. Em acréscimo, 

deverá a parte sucumbente, também, arcar com a chamada verba 

honorária sucumbencial, a ser fixada pelo juízo conforme os parâmetros 

estabelecidos nos arts. 85 e seguintes do CPC/15. Predito art. 85, aliás, 

trata frontalmente do princípio da sucumbência, fazendo-o da seguinte 

forma: “Artigo 85 — A sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a preliminar. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGUROS. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos é 

precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. Não 

assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento valido e regular do 

processo, em virtude da juntada de comprovante de residência em nome 

de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, 

traz a determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. Em que pese a alegação da 

requerida quanto a divergência da assinatura da procuração entre a 

assinatura dos documentos pessoais do requerente, esta não merece 

prosperar, vez que restou comprovado que o autor lesionou o punho 

direito e os referidos documentos são datados de dois dias após a 

ocorrência do acidente (id. 8710833). 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. 8710833), 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. 10084102). 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 
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morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 10441048), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO DIREITO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual Lesão 

PUNHO DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda da 

mobilidade de um dos punhos terá a vítima direito a 25% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00= R$ 3.375,00 *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 à data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 
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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 VIANA DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de 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 (14.05.2017) 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, 29 de 

Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015825-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO BENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015825-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAMIRO BENTO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por RAMIRO BENTO DOS SANTOS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 29.09.2016, que lhe teria ocasionado 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Com a inicial de (id. 7289194 pág. 01/21), vieram os 

documentos de (ids. 7289208 pág. 01/06 e 7289215 pág. 01/08. Na 

audiência de tentativa de conciliação realizada por meio da central id. 

10088498 pág. 01, não houve proposta de acordo. A ré ofertou 

contestação id. 9399460, tendo a parte autora deixado transcorrer o 

prazo para impugnação sem manifestação, conforme certidão (id. 

10656624). O laudo médico pericial foi juntado id. 10088498 pág. 03/04. 

Instado a manifestar acerca do laudo, somente a requerida compareceu 

aos autos concordando com o referido laudo, ressaltando que o laudo 

atestou invalidez de 25% da estrutura craniofacial ao que a condenação 

não deverá ultrapassar o valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais). É o relatório. Decido. 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 do consórcio do seguro DPVAT S.A na demanda. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Da ausência de comprovação de entrega da documentação. Alega à 

seguradora ré, em síntese, que o autor não comprovou a juntada de 

documentos mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, 

falta à parte autora interesse processual necessário a propositura da 

ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Da ausência de 

requerimento administrativo. Alega a seguradora ré, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário a propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 
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acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Da preliminar de 

ausência do laudo do IML descumprimento ao art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74. 

A dicção do art. 5º, § 5º da Lei 6.194/74, estabelece requisitos para 

solicitação da indenização securitária na via administrativa, deduzindo a 

pretensão em juízo, mormente eventual dificuldade na obtenção do 

documento previsto no referido dispositivo, tal requisito poderá ser 

satisfeito mediante realização da competente perícia médica, objeto da 

dilação probatória solicitada pelas partes. Carência da ação - boletim de 

ocorrência sem validade - não averiguação dos fatos. Da análise acurada 

dos autos constata-se que a narrativa do Boletim de Ocorrência é 

verossímil, ademais já há posicionamento sobre o assunto nos nossos 

Tribunais. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS 

DE PROVA – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é 

documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, 

pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 

(Ap 9785/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

10/03/2017). Portanto, REJEITO as preliminares. Ao continuo, superadas 

às preliminares, passo a análise do mérito. A parte autora interpôs a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 29.09.2016. 

No caso, o boletim de ocorrência policial (id. 7289215 pág. 01/02), aliado 

ao boletim de atendimento datado do dia 29.09.2016 às 08:44 horas, com o 

histórico de vítima de acidente de moto (id. 7289215 pág. 03), comprovam 

que RAMIRO BENTO DOS SANTOS foi vítima de acidente de trânsito no dia 

29.09.2016. A perícia médica judicial realizada (id. 10088498 pág. 03/04) 

realizada no dia 28.09.2017, concluiu que Ramiro Bento dos Santos 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta na estrutura 

craniofacial de leve repercussão avaliada em 25% (vinte e cinco por 

cento), permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo 

noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda 

que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, e não efetuado o pagamento na esfera 

administrativa, a parte autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou 

os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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 25% de invalidez leve na estrutura craniofacial, devendo ser 

calculado sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. 

Desse modo, à lesão constatada na estrutura craniofacial, R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) corresponde ao máximo indenizável ao 

membro afetado, contudo, o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, ainda que o pagamento a menor tenha importado em parcial 

descumprimento da obrigação contratual, a mora da seguradora somente 

ficou caracterizada no momento em que foi citada e tomou conhecimento 

da ação de cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem 

incidir a partir da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse 

sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) 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. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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MARIANA GASPARINI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO SUSSAI (RÉU)

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A (RÉU)

EDERSON FERNANDO RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo: 1035440-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CX 

CONSTRUCOES LTDA RÉU: TRADEINVEST INVESTIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO S.A, SEBASTIAO SUSSAI DECISÃO Vistos. Em 

decisão do id. 10864100, ratificou-se o valor da causa para o montante de 

R$11.636.719,96 (onze milhões seiscentos e trinta e seis mil setecentos e 

dezenove reais e noventa e seis centavos), sendo indeferido a 

gratuidade, com deferimento do pedido de parcelamento. Houve, ainda, 

deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial. O autor comunicou a 

interposição do recurso de agravo (id. 11492103). A requerida também 

informou nos autos a interposição de recurso de agravo (id. 11674394). 

Realizada audiência de conciliação (id. 11798917), as partes não 

entabularam composição, ao que aportou nos autos (id.11833077) 

comunicação do eg. TJMT concedendo efeito suspensivo ao recurso 

interposto pelo requerido. A requerida apresentou contestação (id. 

12087021). O autor juntou aos autos acordo entabulado entre as partes 

(id. 12650087 e 12650095). O acordo entabulado deixou de ser 

homologado, para que o autor comprovasse o recolhimento das custas 

processuais devidas (id. 12990025), principalmente ante o teor do acordo 

entabulado entre as partes que estabeleceu que "... as custas iniciais e as 

finais serão arcadas exclusivamente pela Autora." (id. 12650095 - Pág. 3). 

O comprovante da última parcela das custas processuais devidas foi 

colacionada aos autos através da petição do id. 14005100. Contudo,em 

decisão do id. 13990059 assentou-se que o sistema da Coordenadoria 

Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação, informou a 

existência de outras guias com valores diversos, não arrecadados. 

Assim, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria para elaboração 

do cálculo das devidas custas processuais, com base na decisão (id. 

10864100). Aportou nos autos comunicação do eg. TJMT informando 

improvimento do AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 

1001083-27.2018.8.11.0000, interposto pelo requerido (id. 14474327). A 

requerida pugnou pela homologação do acordo (id. 15033162). É o 

necessário relato. Decido. Ab initio, é necessário consignar que inexiste 

nos autos comunicação de eventual decisão do Agravo de Instrumento 

manejado pelo autor, que questiona o indeferimento da gratuidade. 

Contudo, em consulta ao referido sistema, verifico que no dia 26.01.2018 

exarou-se decisão no RAI n. 1035440-41.2017.8.11.0041, indeferindo-se 

a liminar para suspender a decisão deste Juízo, que determinou o 

recolhimento das custas processuais de modo parcelado. O andamento do 

RAI n. 1035440-41.2017.8.11.0041, informa-nos, ainda, que em razão de 

decisão proferida no dia 04.05.2018, o referido recurso restou suspendo 

por decisão do relator. Note-se, portanto, que a homologação do acordo 

pressupõe o pagamento das despesas processuais, conforme 

determinado pela decisão do id. 10864100, na medida em que não houve 

suspensão da mesma pelo eg. TJMT, e assentado na decisão de id. 

12990025. Face a existência de dúvida deste Juízo com relação ao 

recolhimento integral das custas processuais, a contadoria prestou a 

seguinte informação (id. 14340693): "Certifico que as custas processuais 

foram recolhidas em sua integralidade, conforme comprovantes juntados 

em ID’s: 11546969, 13573218, 14005107 e guias nºs 22522, 36961, 

74442, não havendo custas processuais remanescentes a serem 

liquidadas. Certifico ainda, que a guia para pagamento da taxa, deve ser 

retirada no site do TJ-MT, clicando na aba “emissão de guias”." O art. 290 

do CPC é claro ao dispor 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." (grifo nosso) 

Evidencia-se, portanto, a informação da contadoria de que as custas 

processuais em sua integralidade, mas existe taxa a ser recolhida, no 

montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se verifica do id. 

14340693 ("Total a ser pago pelo requerente, ID: 13990059: 20.000,00"). 

Assim sendo, não é possível a homologação do acordo entabulado entre 

as partes, nesta ocasião, sem o integral recolhimento das despesas 

processuais (custas e taxas). Portanto, intime-se o autor para comprovar 

o recolhimento integral das despesas processuais, com o recolhimento 

dos valores apontados pela contadoria, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do que 

estabelece o art. 290 do CPC. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032916-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELITON DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))
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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: 1032916-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELITON DA SILVA TEIXEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por HELITON DA SILVA TEIXEIRA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 03.09.2017, que lhe teria ocasionado 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Com a inicial de (id. 10422359 pág. 01/11), vieram os 

documentos de (ids. 10422383, 10422389, 10422400, 1042413 pág. 

01/02, 10422424, 10422431, 10422439 pág. 01/04. Na audiência de 

tentativa de conciliação realizada por meio da central id. 11167744 pág. 

01, não houve proposta de acordo. A ré ofertou contestação id. 1574516, 

tendo a parte autora impugnado (id. 12578696). O laudo médico pericial foi 

juntado id. 11167744 pág. 02/03. A parte autora manifestou a sua 

concordância com o laudo pericial id. 12579395. Instado a manifestar 

acerca do laudo, a requerida compareceu aos autos concordando com o 

referido laudo, ressaltando que o laudo atestou invalidez de 50% do 

membro inferior, ao que a condenação não deverá ultrapassar o valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). É o relatório. 

Decido. 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 do consórcio do seguro 

DPVAT S.A na demanda. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Da ausência de requerimento administrativo. Alega a seguradora ré, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 
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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. Da não 

comprovação do pedido administrativo e sua recusa. Alega a seguradora 

ré, em síntese, que a parte autora ingressou com requerimento 

administrativo, mas que não obteve resposta. 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, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Desse modo, é adequada a pretensão exercida. 

Portanto, REJEITO as preliminares. Ao continuo, superadas às 

preliminares, passo a análise do mérito. A parte autora interpôs a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente em que afirma ter sido vítima em 03.09.2017. 

No caso, o boletim de ocorrência policial (id. 10422413 pág. 01/02), aliado 

ao boletim de atendimento datado do dia 03.09.2017 às 22:16 horas, 

informando no campo motivo de entrada “queda de moto” (id. 10422431 

pág. 01), bem como o histórico clinico (id. 10608993 pág. 01), comprovam 

que HELINTON DA SILVA TEIXEIRA foi vítima de acidente de trânsito no dia 

03.09.2017. A perícia médica judicial realizada (id. 11167744 pág. 02/03) 

realizada no dia 15.12.2017, concluiu que Helinton da Silva Teixeira 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo de média repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento), 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o 

dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, e não efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte 

autora faz jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo 

com o estabelecido na Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º 

e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelecendo 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 média no membro inferior esquerdo, devendo ser 

calculado sobre o percentual máximo indenizável ao membro afetado. 

Desse modo, com relação a lesão constatada no membro inferior 

esquerdo, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) 

corresponde ao máximo indenizável ao membro afetado, 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, ainda que o 

pagamento a menor tenha importado em parcial descumprimento da 

obrigação contratual, a mora da seguradora somente ficou caracterizada 

no momento em que foi citada e tomou conhecimento da ação de 

cobrança. Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir 

da data da citação válida da seguradora. O STJ é nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. 

TERMO INICIAL. 1.- Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, 

nas ações de cobrança de indenização securitária, por se tratar de 

descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a 

partir da citação, na forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- 

Agravo Regimental improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, 

Rel. Ministro Sidnei Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: 

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - 

POSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE 

PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT 

ACTUM - FATO ANTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS 

DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO 

EVENTO DANOSO - ACERTO DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - 

UNANIMIDADE. I - O pagamento efetuado pela via administrativa não 

impossibilita seja pleiteada a complementação do valor devido a título do 

seguro DPVAT, já que a quitação diz respeito tão somente aos valores 

efetivamente recebidos. Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção 

monetária foram corretamente estipulados, respectivamente, a partir da 

citação e do evento danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado 

na Quarta Câmara Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. 

U n a n i m i d a d e . ”  ( T J - M A  -  A P L :  0 0 5 7 2 4 2 0 1 2  M A 

0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE JESUS BERNARDES 

CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) 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 
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5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento da 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional dos membros/segmentos afetados, no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019683-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLEVERTON CLEMENTE TIBURI (AUTOR(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)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019683-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEVERTON CLEMENTE TIBURI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEVERTON 

CLEMENTE TIBURI move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 28.06.2016, 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. 

8265627, 8265676, 8265685, 8265695, 8265716, 8265729, 8265733, 

8265744, 8265748, 8265767, 8265778, 8265787, 8265795, 8265815. 

Devidamente citada (id. 9614678), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 10552003), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação, ids. 10816326. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado id. 10515536. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 11622719. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 11641093. 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. 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. 

8265685), 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. 10515536). No que tange a alegação de litigância 

de má-fé levantada pela parte autora (id. 11409622), verifico que a mesma 

não merece guarida, vez que o seguro obrigatório DPVAT consubstancia 

demanda de massa, impondo as seguradoras uma padronização em suas 

manifestações. Assim, não se caracteriza como litigância de má-fé a 

utilização dos recursos previstos em lei, merecendo ser comprovado, 

nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo 

e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja suportado em 

decorrência dessa atitude. Pois bem! 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 28.06.2016, 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 
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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. 10515536), 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 ESQUERDO E 

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão PÉ ESQUERDO 75% INTENSA MEMBRO SUPERIOR 

ESQUERDO 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 da mobilidade 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, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 50% sobre 75%, perfazendo o total de 

37,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Havendo perda da 

mobilidade de um dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do 

valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO: *50% 

sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *75% sobre R$ 6.750,00 = R$ 5.062,50 

TOTAL= R$ 5.062,50 - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00= R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 TOTAL= 

R$ 4.725,00 LESÃO 1 + LESÃO 2 = R$ 9.787,50 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 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 
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STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). No caso em tela extrai-se que a parte autora já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais) conforme comprovante id. 10901234, valor este que 

deve ser deduzido do montante de R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando ao final R$ 6.412,50 

(seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLEVERTON CLEMENTE TIBURI move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ R$ 

6.412,50 (seis mil quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (28.06.2016) 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, 29 de 

Agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022822-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE HAHN MALLMANN (EXEQUENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022822-64.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NILCE HAHN MALLMANN EXECUTADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos 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. 14642841). 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. 

14642841 pág. 01), o qual possui poderes para receber e dar quitação, 

consoante a procuração de (id. 9129730 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

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE GARCIA ZAQUEMAEL (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 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: 1007844-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

LEILA CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EDYEN VALENTE CALEPIS (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 que especifique as 

provas que pretende produzir, indicando com objetividade, os fatos que 

com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após 

as partes especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será 

saneado, com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a 

serem produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011815-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA COSTA ANDREO (RÉU)

MARCOS DE ALMEIDA ANDREO (RÉU)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011982-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENER MONTEIRO - EPP (EXEQUENTE)

RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO (ADVOGADO(A))

VIVIANE CRISTINE CALDAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COLOIADO EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011982-58.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DENER MONTEIRO - EPP EXECUTADO: COLOIADO EMPREENDIMENTOS 

LTDA - EPP, RAFAEL LUIZ BREDT EIRELI - EPP Ante o teor da certidão do 

Sr. Oficial De Justiça de Id. 14622785, defiro o pedido de arrombamento, 

caso seja necessário, a fim de que o Sr. Oficial de Justiça de fiel 

cumprimento ao mandado. Defiro o pedido do autor (Id. 15015902), 

fazendo ainda constar que a parte fornecerá todos os meios necessários 

para o devido cumprimento, devendo o Oficial de Justiça contatar a parte 

nos telefones constantes no rodapé de Id. 15015902, que constará, com 

devido destaque, no referido mandado. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004659-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME 

(AUTOR(A))
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DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI (RÉU)

PATRICIA RENATA PASSOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004659-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME RÉU: 

HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI Intimem-se as partes para especificarem 

as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Somente 

após a especificação de provas, o feito será saneado. Ainda, intime-se a 

parte autora para que informe seus dados bancários completos com 

NOME DO TITULAR, CPF, BANCO, CONTA e AGÊNCIA. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026505-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026505-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ RÉU: AGEMED SAUDE S/A Por meio 

da petição junto ao ID n. 14896947, a reclamada informou a impossibilidade 

do cumprimento da liminar por ter sido rescindido o contrato coletivo com o 

intermediário Conselho Nacional de Ministros de Cultos Religiosos do Brasil 

– CONMIRB, da qual a reclamante é beneficiária. Diante de tais 

informações suspendo a liminar concedida no ID n. 14827392. Intime-se a 

parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027610-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

KESIA JULLI SOUZA ARRUDA (ADVOGADO(A))

LUCIANA NUNES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARCOS MARTINS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027610-87.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCIANA NUNES DE ARRUDA, CARLOS DE ARRUDA 

REQUERIDO: JUCIMARCOS MARTINS SANTANA A autora apresentou 

holerite no qual consta o valor recebido a título de pensão como sendo o 

de R$7.118,66 (sete mil cento e dezoito reais e sessenta e seis centavos). 

Assim, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial para apresentar os autos documentos que comprovem sua 

hipossuficiência financeira. Advirto ao autor que o não atendimento de tal 

providência acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 28 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027666-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027666-23.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIANE SOUZA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do 

pagamento (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028358-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIANE BISPO BATISTA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028358-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GENIANE BISPO BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos cópias 

legíveis do RG e CPF conforme (art. 320 do CPC); Advirto à autora que o 

não atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(art. 321, parágrafo único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 

de Agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027865-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

SUZANA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027865-45.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SUZANA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: 

i) Junte aos autos documento que comprove a realização do prévio pedido 

administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a recusa do 

pagamento (art. 320 do CPC); Advirto ao autor que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940596 Nr: 54911-65.2014.811.0041

 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: MARCIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES 

DA SILVEIRA FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652, HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - 

OAB:11370/MT, JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - 

OAB:18439/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT
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 Proceda-se com a juntada dos documentos apresentados na audiência.

 Analisando o presente feito, bem como os autos de oposição de código 

1131775, em apenso, constato a nulidade da citação dos opostos, visto 

que o requerido Marcio Martins foi citado na pessoa dos advogados Dr. 

José Eduardo Miranda e Dr. Valdriangelo Fonseca, conforme certidão de 

fls. 42 datada de 18/05/2017.

Ocorre que às fls. 130 foi juntada procuração para o advogado Dr. João 

Vitor Almeida Praeiro Alves, conforme petição datada de 05/03/2017.

Constato ainda que as fls. 138 o autor mais uma vez constitui novo 

procurador, dessa vez na pessoa da Dra. Glaucia Águeda Magalhães, a 

qual sai do presente ato devidamente citada para apresentação de 

contestação nos autos de oposição de código 1131775, em apenso.

Registro ainda que o senhor Raimundo Cunha Almeida foi arrolado como 

testemunha no presente feito de código 940596, mas em face da oposição 

deve ocupar a posição de parte e se fazer representar pelos seus 

advogados em audiência, que não foi observado pelo Juízo ao não intimar 

os seus advogados.

Dessa forma, a fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, 

suspendo a realização da presente audiência, e determino que se aguarde 

o prazo de resposta para o oposto Marcio Martins no feito em apenso.

Angularizada a relação processual em apenso, renova-se a conclusão 

para designação de audiência de instrução, ficando consignado que o 

opoente Raimundo Cunha Almeida deverá ser intimado de todos os atos 

processuais na pessoa de seus advogados.

 Translade-se cópia da presente decisão para o feito em apenso.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito esta relacionado à meta 2 do 

CNJ, bem como conta com prioridade legal em face do Estatuto do Idoso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1092722 Nr: 7375-87.2016.811.0041

 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: PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELVEDERE, 

CONDOMÍNIO RIO COXIPÓ, RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 152165, LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - OAB:15914

 Designo audiência de instrução para o dia 18 de fevereiro de 2019 às 16 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875500 Nr: 13779-28.2014.811.0041

 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: JURACI JOSÉ CARAMORI, CARZAN PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES FILHO, FABRÍCIO 

DE OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA HELENA 

CRISTINA DE DEUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE OLIVEIRA ALVES 

- OAB:22.164/DF

 Manifeste-se a parte requerida acerca da petição de fls. 1109/1111, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 927485 Nr: 47959-70.2014.811.0041

 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: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA BERTOLDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO 

- OAB:23370/O, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990 MT

 A parte autora requer, às fls. 69/70, a citação por edital da ré Francisca 

Bertoldo de Almeida.

Contudo, não entendo ser possível, no momento, a citação editalícia.

Isso porque, trata-se de citação ficta que tem o objetivo de evitar 

nulidades processuais quando o réu não é localizado em outros meios de 

citação.

Por meio de busca junto aos sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud foi 

localizado novo endereço da ré, conforme extratos em anexo.

Assim, proceda-se à citação da ré por AR no endereço constante no 

resultados das buscas, qual seja: Rua João Batista S Oliveira, n° 186, 

apto. 31, bairro Coophema, Cuiabá – MT, CEP: 78085-100.

Sendo negativas as tentativas de citação, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1055229 Nr: 48868-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU DAMASCENO MARTINS JUNIOR

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

S.A, FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA BARROS 

DORILEO - OAB:14354/O, KARINE FLORENCIANA DURAN - OAB:20.179, 

LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - OAB:8400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 III- JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, nos termos do art. 487, inciso I 

do CPC, os demais pedidos com relação à reclamada Prime Incorporações 

e Construções S/A, para:III.a) – DECRETAR a rescisão do contrato de 

compra e venda firmado entre as partes ( 21/25); III.b) – CONDENAR a 

requerida PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A a restituir à 

parte autora o montante de R$ 3.362,01 ( três mil e trezentos e sessenta e 

dois reais e um centavo), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação inicial e correção monetária pelo INPC a contar do 

desembolso.Deixo de condenar o autor em honorários advocatícios em 

favor do patrono da empresa Fácil Consultoria Imobiliária, em razão da 

ausência de defesa. Face à sucumbência recíproca em relação a parte 

autora e a requerida Prime Incorporações, condeno os litigantes ao 

pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro no importe de R$ 20% ( vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o 

valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do 

CPC).Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da 

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

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

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072829 Nr: 56563-83.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT

 Considerando o transcurso do tempo e diante da eventual existência de 

composição amigável entre as partes, manifestem-se os litigantes sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 ( dez) dias.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e remetam os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019976-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FANTINEL PICOLLI (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019976-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CELSO ALVES PINHO RÉU: FERNANDO FANTINEL PICOLLI Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL c.c DEVOLUÇÃO DE 

QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C.C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por CELSO ALVES PINHO 

em face de FERNANDO FANTINEL PICOLLI. Junto ao ID n. 14968391 

sobreveio petição da parte reclamada alegando a conexão. Em análise do 

feito, verifico a ocorrência de conexão com os autos de execução de título 

extrajudicial distribuídos sob o. nº. 1004533-69.2018.8.11.0002 - PJe, em 

trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT O 

novo diploma processual autoriza a conexão entre à execução de titulo 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Art. 

55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum 

o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas 

serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - 

às execuções fundadas no mesmo título executivo. Na presente ação o 

autor pretende a rescisão contratual, devolução dos valores pagos, danos 

materiais e morais e a manutenção da posse sobre o bem móvel. Já na 

execução os títulos objetos do contrato estão sendo executados por falta 

de pagamento. Assim, torna-se necessária a reunião dos processos no 

afã de evitar decisões conflitantes e contraditórias. Considerando que a 

execução em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Várzea Grande foi 

distribuída primeiro (06/06/2018), tem-se que aquele juízo se tornou 

prevento nos termos do art. 43 do CPC. Consigno ainda que não obstante 

a previsão de cláusula de eleição de fórum no contrato, o TJMT possui 

entendimento de que prevalece a regra de conexão. Veja-se: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO E 

RESPECTIVOS EMBARGOS CONTIDOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – REUNIÃO DOS PROCESSOS PELA REGRA DA PREVENÇÃO – 

CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA DA REGRA DE 

CONEXÃO – RECURSO DESPROVIDO.Verificado que a ação de execução 

e os respectivos embargos são causas contidas na ação de obrigação de 

fazer, as ações devem ser reunidas para julgamento simultâneo, caos em 

que prevento o juízo da ação ordinária para dirimir àquelas demandas, 

conforme o art. 106 do CPC, independentemente de cláusula de eleição de 

foro. Precedentes do STJ. (AI 153980/2012, DES. JURACY PERSIANI, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2013, 

Publicado no DJE 17/06/2013) Por outro lado, entendo que a decisão que 

concedeu a liminar nestes autos deve ser suspensa, haja vista que na 

execução foi deferida a medida de arresto, havendo duas decisões 

contraditórias. Em obediência ao art. 64, §4º, do CPC, que consagrou o 

sistema da Translatio Iudicii, caberá ao juízo prevento e competente 

proferir decisão revogando ou ratificando a liminar concedida nestes 

autos. Dessa maneira, suspendo a liminar concedida nestes autos e 

determino a sua remessa, por dependência, ao processo de execução nº. 

1004533-69.2018.8.11.0002 - PJe, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Várzea Grande – MT, com fulcro nos artigos 55, §2º, I, c.c 

286, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 

de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022151-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DE ARRUDA PEREIRA (EXEQUENTE)

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1022151-75.2016.8.11.0041 AUTOR: 

BENEDITO GONCALO DE ARRUDA PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14904392. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022992-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIPRIANO EDITO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1022992-36.2017.8.11.0041 AUTOR: 

CIPRIANO EDITO DE FIGUEIREDO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14688225. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016060-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO MOREIRA DO PRADO (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1016060-32.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE 

ANTONIO MOREIRA DO PRADO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 
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Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14688205. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018852-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA RODRIGUES DORILEO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1018852-56.2017.8.11.0041 AUTOR: ANA 

CLAUDIA RODRIGUES DORILEO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14688223. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026775-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL SILVA COSTA (AUTOR(A))

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1026775-36.2017.8.11.0041 AUTOR: JAZIEL 

SILVA COSTA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 13888171. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008501-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALENCAR DIAS MARANGAO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1008501-24.2017.8.11.0041 AUTOR: FABIO 

ALENCAR DIAS MARANGAO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 14822039. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017863-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER DADA NETO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1017863-50.2017.8.11.0041 AUTOR: 

VALTER DADA NETO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. Defiro a 

expedição de alvará na conta indicada em Id. 14817057. Ante o exposto, 

diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008499-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1008499-54.2017.8.11.0041 AUTOR: 

RONILSON FERREIRA DA COSTA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. 

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do débito, com a 

concordância do autor. Defiro a expedição de alvará na conta indicada em 

Id. 14005099. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do Código de Processo Civil. Custas pela requerida. Transitado em 

julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000876-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

LIEGE CRISTINA TAVARES BENCHIMOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PINTO DE ARRUDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000876-02.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de dilação de prazo pelo prazo de 15 (quinze) dias, conforme 
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requerido ( Id. 12751438) Após o decurso de prazo, certifique-se e 

concluso para análise. Cuiabá, 28 de agosto de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003618-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL TOMIYAMA BORGES (REQUERENTE)

EMANOELY GILCELLY DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

Soraya Maranhão Bagio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1003618-34.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A ré 

interpôs o recurso de agravo de instrumento 1009187-08.2018 da decisão 

que determinou a exibição de documentos, tendo sido concedido o efeito 

suspensivo (d 14951954). Analisando as razões recursais, constato que 

a ré apresentou documentos que demonstram que ano antes do óbito do 

genitor dos autores, este já não mais possuía vinculo jurídico com a 

cooperativa de trabalho médico (Id 14503412 e 14731762). A par disso, 

revogo a decisão que determinou a exibição dos documentos, devendo tal 

fato ser informado ao Relator do referido recurso, nos termos do art. 

1.018, §1º do CPC. Intimem-se os autores para, querendo, impugnar a 

contestação e documentos juntados (Id 14503209), no prazo legal. Após, 

voltem-me os autos conclusos para deliberação. Cuiabá, 29 de agosto de 

2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 43137 Nr: 12283-18.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIC - IUNI EDUCACIONAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glazieli Moreira Parzianello, MARIENE MOREIRA 

PARZIANELLO, Jose Darve Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, FLAVIO GIL FERREIRA MACHADO - OAB:10725/MT, NORMA 

SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:MT/ 6.524-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794767 Nr: 1089-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVANIR GAUTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERMERCADO EXTRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

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

julgo procedente os pedidos formulados nesta ação de indenização por 

danos morais proposta por Elvanir Gauto Ferreira contra Hipermercado 

Extra Ltda., a fim de CONDENAR a ré indenizar a autora na importância de 

R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, com juros de mora de 

1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).Custas e 

despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, 

nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de trinta dias sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1045593 Nr: 44168-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE CORREIA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA LUFT - OAB:14.512-MT, 

GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 132/142 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1112857 Nr: 15877-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, LG ELECTRONICS BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, FERNANDO ROSENTHAL - 

OAB:OAB/SP 146730

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 94 é tempestivo. 

Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora para 

apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 887129 Nr: 21337-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SHINJI YANAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

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

julgo procedente com resolução de mérito o pedido desta ação de busca e 

apreensão /c pedido liminar inaudita altera parte proposta por Robson 

Shinji Yanagawa em desfavor de Emamnuel Claudio Peraro Ivantes, a fim 

de CONFIRMAR a decisão liminar de p. 46.Custas e despesas processuais 

pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, e em 

nada sendo requerido, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 878531 Nr: 15834-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALTAMIRO RONDON NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO PEREIRA DOS SANTOS, ISALDO ALVEZ 

BARBOSA, ELI CREPOLDI LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL OLIVEIRA NETO - 

OAB:13.354/MT, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

c/c art.166, III e VI do Código Civil e JULGO PROCEDENTE esta ação 

anulatória de negócio jurídico proposta por Altamiro Rondon Neto em 

desfavor de Nildo Pereira dos Santos, Isaldo Alves Barbosa e Eli Crepoldi 

Loureiro para declarar nula a compra e venda do veículo FORD/Cargo, ano 

1986, vermelho, placa JYB-7682, chassi M34GDO4552 e objeto dos 

contratos entabulado entre o autor e o réu Nildo e entre os réus Isaldo e Eli 

e acostados a p.22/23 e 26.Custas e despesas processuais deverão ser 

suportadas pelos réus, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC). Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 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.: 255753 Nr: 19666-71.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDEMAX PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, 14 BRASIL TELECOM 

CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Eduardo Solis Ribeiro 

- OAB:, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, GIORDANO BRUNO 

PAURO FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, PAULO CEZAR PINHEIRO 

CARNEIRO - OAB:20200/RJ, Sergio Machado Terra - OAB:80.468/RJ

 Trata-se de ação ordinária movida por Redemax Projetos e Construções 

LTDA em desfavor de Brasil Telecom S/A e 14 Brasil Telecom Celular S/A, 

devidamente qualificados nos autos.

O feito teve regular tramitação.

 As partes se compuseram no processo n.º18465-29.2015.811.0041, cujo 

acordo já foi homologado.

 À p.8.195 informaram que se compuseram nos presentes autos, 

renunciando a credora os direitos referentes a quaisquer valores oriundos 

dos contratos objeto da demanda, requerendo a homologação do acordo.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

As partes entabularam acordo extrajudicial.

O acordo preenche os requisitos legais, e as partes estão devidamente 

representadas, como se faz prova procurações e substabelecimentos de 

p.157 e 8.197/8.205.

Assim, homologo o acordo de p.8.195 para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão, nos termos do art.487, III, “b” do CPC/15.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios na forma 

pactuada.

Após, cumprida as formalidades legais, e decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 536476 Nr: 12449-21.1999.811.0041

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSANGELA KATIA SANCHES MAZZORANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARDEN ELVIS FERNANDES 

TORTORELLI - OAB:4313 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA FILHO - OAB:108.504 MG

 Em cumprimento à determinação de fl. 799, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à exequente para devolução do valor levantado a 

maior, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 868219 Nr: 8118-68.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação Adesivo apresentado pela parte 

requerente às fls. 108B/115 é tempestivo. Em assim sendo, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte requerida para apresentar suas 

contrarrazões ao Recurso de Apelação Adesivo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 733914 Nr: 30178-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE AUXILIADORA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE BIANCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17.536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1101626 Nr: 11167-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

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

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 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.: 1078565 Nr: 581-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDSS, EDILSON SANTOS MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n° 581-50.2016.811.0041

 Código 1078565

DESPACHO
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A parte ré apresentou minuta de acordo pactuada entre os litigantes.

Em se tratando de fotocópia, determino a intimação do autor para ratificar 

o acordo extrajudicial formalizado (p. 76/77), no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a manifestação nos termos acima, colha-se parecer do Ministério 

Público, por haver interesse de menor. (Art. 178, II, CPC).

Após, concluso para homologação.

Cuiabá, 27 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.: 1103929 Nr: 12104-59.2016.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS 

AGROPECUÁRIOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO KENJI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12104-59.2016.811.0041

Código 1103929

DESPACHO

Intime-se as autoras para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se 

sobre a certidão do oficial de justiça de p. 29.

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, devolva-se 

a missiva ao Juízo de Origem, como determina o art. 393 da CNGC/TJMT.

Cuiabá, 27 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.: 846509 Nr: 50114-80.2013.811.0041

 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: ODETE FERNANDES DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Processo n° 50114-80.2013.811.0041

Código: 846509

Vistos e etc.

Este processo pende de perícia e, após a nomeação do expert para a 

referida prova e apresentação de sua pretensão honorária, a ré impugnou 

apenas os honorários pretendidos (p. 205/206).

O perito à p. 210/216 apresentou contraproposta justificando o valor 

explanado, por sua vez, este Juízo homologou os honorários em R$ 

3.360,00 em janeiro de 2018, conforme p. 217, intimando a ré para realizar 

o pagamento.

No entanto, em Fevereiro/2018, passados 30 dias da homologação e 08 

meses da nomeação do perito Sr. Antonio Ignácio Medeiros Neto (p. 194), 

a ré formula uma nova impugnação, porém, quanto a qualificação do 

expert.

Pois bem! A pretensão da ré precluiu, eis que, passados mais de oito 

meses, da nomeação do perito.

Posto isto, INDEFIRO o pedido de p. 205/206.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos, ficando desde já autorizado o 

levantamento dos honorários periciais, na proporção de 50% com o início 

dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do laudo pericial.

Cumpra-se com URGÊNCIA. Processo da meta 02/2018- CNJ.

Cuiabá, 23 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.: 911428 Nr: 37794-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 7.3.3 do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para comprovar, no prazo de cinco (5) dias, a distribuição da carta 

precatória expedida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744905 Nr: 42008-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE MARTINS PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:13.249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 874839 Nr: 13302-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINÉIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Posto isto, nos termos do art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados nesta ação 

de reparação de dano morais e materiais em decorrência de acidente de 

transito proposta por Lucélia Pereira dos Santos em face da empresa 

Expresso Norte Sul Transportes Urbanos LTDA, para condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos 

morais, que deverá ser corrigido pelos índices do INPC e incidir juros de 

mora de 1% ao mês a partir desta decisão.Condeno a ré, ainda, a 

proceder ao reembolso das despesas com medicamentos, consoante 

documentos devidamente acostados ao feito às p. 47/56, no valor de R$ 

691,85 (seiscentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), à 

título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros e correção 

monetária (INPC) a partir do efetivo gasto.Condeno a ré ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 710411 Nr: 3365-73.2011.811.0041

 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: ALAIDE MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO LUIZ DA ROCHA - 

OAB:20119/PR
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação ao advogado do exequente para que 

traga aos autos os dados bancários de Marilene Mendes da Silva, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 932852 Nr: 50864-48.2014.811.0041

 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: BRUNO LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, CAOA 

MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA GISELE MAIA SPINOLA - 

OAB:8678 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls.104/175 foi 

protocolado tempestivamente, sendo assim, nos termos do art. 482,VI da 

CNGC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

autora para apresentar as suas contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 102386 Nr: 15732-47.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER FREITAS, RONILDA SOUZA RIBEIRO, AGATHA 

RIBEIRO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE DE PROTEÇÃO Á MATERNIDADE E 

A INFÂNCIA DE CUIABÁ, UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ 

- UNIC, UNIVESIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474/MT, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT, WAGNER 

BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

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

OAB:3.213/MT

 Certifico que, ante o teor do ofício de fl. 879, nos termos do art. 482, VI da 

CNGC, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

fornecer o comprovante de endereço atualizado da menor Agatha Ribeiro 

Freitas para a abertura da conta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 443196 Nr: 18933-66.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HENRIQUE MACHADO - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Processo nº. 18933-66.2010.811.0041

Código 443196

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 881 e suspendo a tramitação do feito por 30 (trinta) 

dias.

Decorrido o prazo de suspensão, certifique-se e encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público.

Cuiabá, 22 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.: 1119067 Nr: 18322-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONNY ROTHER, KELLY ROTHER BERTAGNOLI, 

PATRICE ROTHER CREPALDI, PATRICE ROTHER CREPALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA DIRENE TARGA DE MORAES - ME, 

VANDA DIRENE TARGA DE MORAES, MAURO TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:OAB/MT 5300-B, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - 

OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fl. 118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856405 Nr: 58716-60.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI APARECIDA CERQUEIR BERNARDES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO JOÃO DE 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - 

OAB:24.389/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls.167/231 é 

tempestivo, sendo assim, nos termos do art. 482,VI da CNGC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte ré para apresentar as 

suas contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 905717 Nr: 34040-14.2014.811.0041

 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: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CESAR DE ARRUDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 Processo nº. 34040-14.2014.811.0041

 Código 905717

Vistos e etc.

Expeça-se alvará em favor da seguradora, conforme requerido a p. 

117/118.

Após, nada sendo requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 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.: 952054 Nr: 6419-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA AUXILIADORA PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 6419-08.2015.811.0041

Código 952054

SENTENÇA
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 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. 

164.

 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, 28 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.: 885819 Nr: 20397-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DE DEUS DA COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 20397-86.2014.811.0041

Código 885819

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A executada impugnou o cumprimento de sentença, pedindo para ser 

reconhecido como devido à importância de R$ 5.133,18 (cinco mil cento e 

trinta e três reais e dezoito centavos) e efetuou o deposito.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

117.

 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 do 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, 28 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.: 881434 Nr: 17654-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMIAS COELHO BORGES

 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-A/MT

 Processo n° 17654-06.2014.811.0041

Código 881434

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

116/117.

 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 do 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, 28 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.: 1157880 Nr: 35012-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISANE VANZELLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, ROMEU AQUINO NUNES - OAB:3.770

 Processo n° 35012-13.2016.811.0041

Código 1157880

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente requer o levantamento do valor pago pelo executado, não 

apresentando nenhuma objeção (p. 222).

 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.

 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, 28 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.: 925333 Nr: 46702-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICK ANDRE DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 46702-10.2014.811.0041

Código 925333

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 
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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 este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do 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, 28 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.: 1131116 Nr: 23443-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE DE LIMA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOUZA NUNES - 

OAB:14.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Processo n° 23443-15.2016.811.0041

Código 1131116

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. 

117.

 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, 28 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.: 1023036 Nr: 33424-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JUNIOR ALVES REZENDE

 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: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Processo n° 33424-05.2015.811.0041

Código 1023036

SENTENÇA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

154.

 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 do 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, 28 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.: 1060464 Nr: 51236-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEN GOMES DA CRUZ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LUIS BOHNS 

RIBEIRO - OAB:5409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A

 Processo n° 51236-60.2015.811.0041

Código 1060464

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. 

144/145.

 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, 28 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.: 807257 Nr: 13729-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISA FABIANE NUNES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, RAFAEL SGARZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Processo n° 13729-36.2013.811.0041

Código 807257

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. 

159.

 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.
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 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, 28 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.: 712751 Nr: 7213-68.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGARZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico que, nesta data, em consulta à Conta Única verifico que não há 

valores a serem liberados, conforme extrato anexo.

Assim sendo, impulsiono os autos encaminhando intimação ao executado 

para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de envio do autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1082958 Nr: 2914-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE MESQUITA JÚNIOR, SHEILA RESCHETI 

MARCON DE MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO-OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 4.678, WILLIAM FIGUEIREDO BARBOSA - OAB:18756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, LUCIANA NAZIMA - OAB:169.451

 Certifico que o recurso de apelação apresentado às fls. 159/181 é 

tempestivo, sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte Requerente para 

apresentar as suas contrarrazões ao recurso de Apelação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792850 Nr: 46939-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EVANDRO LOPES HOLANDA, 

VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:MT/16.602, HERNAN ESCUDEIRO GUTIERREZ - OAB:4344-A

 Nos termos da legislação vigente e do art.482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento de diligência para fins de expedição de 

mandado de penhora e avaliação, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço 

que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 726691 Nr: 22514-55.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBBAD INVESTIMENTOS E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR NICOLAU PERIUS - 

OAB:5047/MT, GUARACY CARLOS SOUZA - OAB:3287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TONY VITOR SANTOS SOUZA 

- OAB:10460/MT

 Em que pese o teor da petição de fl. 125, dentre os endereços 

localizados, os de fls. 119/122 são pertencentes à Comarca de Cuiabá.

Assim sendo, faz-se necessário o recolhimento da diligência do oficial de 

justiça para posterior envio dos autos ao Núcleo de Expedição de 

Documentos, para dar integral cumprimento à determinação de fl. 116.

Diante do exposto, nos termos da legislação vigente, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de proceder nova intimação da parte 

autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036900-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RIBEIRO NEVES SILVA (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAELSON CANDIDO DA SILVA (RÉU)

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036900-63.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O artigo 98 

do Código de Processo Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo 

este, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 
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BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Neste presente caso o autor foi 

intimado a trazer aos autos, documentos que demonstrassem a 

necessidade de assistência judiciária gratuita, como: imposto de renda e 

os três últimos holerites. Entretanto, juntou ao processo somente os 

extratos de sua conta bancária, documentos que por si só não atestam 

sua hipossuficiência. Vale mencionar a amplitude financeira de no mínimo 

R$255.500,00 ( duzentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), 

pagos pela requerida ao autor relatados na exordial. Não é razoável 

considerar a miserabilidade da parte autora pelas razões acima expostas. 

Posto isto, considerando que o autor não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 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 06 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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008250-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTUNES BARROS (AUTOR(A))

ROBERTO ANTUNES BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 28 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010853-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO SILVA (AUTOR(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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020450-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT (ADVOGADO(A))

SIZENANDO SANTANA (AUTOR(A))

Ademar Santana Franco (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

JONATAS EDUARDO DE MIRANDA CAMPOS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo 05 dias. 29 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014309-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MALTZ SCHEIR (AUTOR(A))

GILBERTO MALTZ SCHEIR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBANIO MANOEL FERREIRA NETO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004720-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIRCE DE LARA THOMEM (AUTOR(A))

ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para dar efetivo 

andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 29 

de agosto de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM 

RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009832-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ELTON LUIZ ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PRIME TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 
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Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010851-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010906-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS (ADVOGADO(A))

JOSEFINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011905-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NUNES DIAS (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011981-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS (AUTOR(A))

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008378-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU MORANTI (AUTOR(A))

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGO DE CAMARGO HAEFLINGER (RÉU)

EVA BARBOSA DE CAMARGO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032660-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EGLIVANI FELISBERTA MIRANDA (AUTOR(A))

BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002478-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO IGLESIA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

JOSEMAR LAURIANO PEREIRA (ADVOGADO(A))

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 29 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011591-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNE RYSIA GOMES BEZERRA (REQUERENTE)

ALEXANDRE CESAR LUCAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011591-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THAYANNE RYSIA GOMES BEZERRA REQUERIDO: IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Designo audiência de Conciliação (artigo 

334 do Código de Processo Civil) para 26 de novembro de 2018, às 10:00 

horas, a ser realizada na sala 02 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum. Intime-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias da audiência. No mesmo ato, a Requerida deverá ser intimada para 

regularizar sua representação processual, habilitando o advogado junto 

ao sistema PJE. Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). Ressalta-se que a ausência 

injustificada, poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003675-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARKS DIAS DE ANDREZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003675-52.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAN MARKS DIAS DE ANDREZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do cumprimento voluntário da 

obrigação, pela Requerida. Após, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003380-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

EDUARDO JOSE CABRAL PEREIRA (AUTOR(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))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003380-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO JOSE CABRAL PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id n. 

13657893), conforme pleiteado (id n. 14220406), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012772-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SILVA FARDINO (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012772-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE SILVA FARDINO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente concordou com 

o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na integralidade a 

obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará judicial para 

liberação da importância depositada nos autos (id n.14335786), conforme 

pleiteado (id n. 14337937), mediante o decurso de prazo recursal da 

presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003898-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNA GOUVEIA DE MORAES (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003898-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAYANNA GOUVEIA DE MORAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo o Cumprimento de Sentença de id. 

13499740, anote-se junto ao sistema PJE. Intime-se a parte Executada na 

pessoa de seu advogado para que efetue o pagamento da obrigação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem 

necessários para cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, Código de 

Processo Civil). Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo 

pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, 

iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada 

apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de 

Processo Civil). Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006894-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

GISELITA ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006894-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GISELITA ROCHA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Considerando que a parte Requerente 

concordou com o valor depositado pela Requerida, restando cumprida na 

integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro a expedição de alvará 

judicial para liberação da importância depositada nos autos (id 

n.13831361), conforme pleiteado (id n. 14309096), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004716-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS (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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004716-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Considerando que a 

parte Requerente concordou com o valor depositado pela Requerida, 

restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na sentença, defiro 

a expedição de alvará judicial para liberação da importância depositada 

nos autos (id n. 13519955), conforme pleiteado (id n. 13537167), mediante 

o decurso de prazo recursal da presente. Após, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028218-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA HILARIO (REQUERENTE)

RAMAO WILSON JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028218-85.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BEATRIZ SILVA HILARIO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 93 de 529



imediatamente, em razão da urgência que o caso requer. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024574-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO AMARAL VALIM (REQUERENTE)

CLAUDIO PEREIRA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA REGINA SALES ZANETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024574-37.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFAEL AUGUSTO AMARAL VALIM REQUERIDO: ANDREA 

REGINA SALES ZANETTI 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024727-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES CARVALHO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024727-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REQUERIDO: ALCIDES 

CARVALHO DA SILVA JUNIOR 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024498-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEIZIFER TAVARES FONSECA (REQUERIDO)

JEFERSON TAVARES FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024498-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VANDERLEI ALVES DA SILVA REQUERIDO: JEIZIFER 

TAVARES FONSECA, JEFERSON TAVARES FONSECA Vistos etc. 

Determino que a parte Requerente comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias para distribuição da presente carta e 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028396-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA MACHADO REIS (AUTOR(A))

GILMAR ANTONIO DAMIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028396-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIZABETE DA SILVA MACHADO REIS RÉU: MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Determino a imediata redistribuição do 

presente feito para uma das Varas Especializadas em Fazenda Pública, 

conforme endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1028214-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE MARCONDES LINHARES (REQUERENTE)

BRUNO SA FREIRE MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028214-48.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KAROLINE MARCONDES LINHARES Vistos etc. Determino a 

imediata redistribuição do presente feito para uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, conforme 

endereçamento da inicial. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024469-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

IVANOR LUIZ PIRAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, o interesse na realização, ou não, de audiência de 

conciliação ou mediação prevista no artigo 334 do Código de Processo 

Civil, (art. 319, VII, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial, no termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Intime-se a parte autora para que 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o endereço eletrônico 

de ambas as partes, conforme estabelece o art. 319, II, do CPC, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025014-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. A parte Autora requer a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita, deixando, contudo, de demonstrar que 

necessita do referido benefício. Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do 

Código de Processo Civil, intime-a para emendar sua inicial, no prazo de 15 

dias, comprovando a alegada hipossuficiência, devendo trazer aos autos 

documentação comprobatória de que faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, em especial, cópia dos três últimos holerites e/ou declaração de 

imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no 

Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). Caso o autor 

não declare renda e/ou possua holerite, deverá apresentar os 03 últimos 

extratos mensais de todas as suas contas bancarias. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 870801 Nr: 10147-91.2014.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIANO TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 

EPP, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SIFUENTES MACHADO, PATRICIA 

GOMES SIFUENTES MACHADO, LUIS FELIPE GOMES SIFUENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - 

OAB:16.528/MT, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:OAB/MT 

19.200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Vistos etc.

Os Executados em fls. 141/142 objetivam o parcelamento da obrigação, 

bem como, requerem a suspensão do feito até o cumprimento da referida.

 Por sua vez, o Exequente expressa concordância com o parcelamento (fl. 

153), indicando também os dados bancário para expedição do alvará.

Diante disso, defiro o pedido de parcelamento da obrigação, devendo o 

feito ficar suspenso até cumprimento desta.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor do Exequente para liberação 

dos valores depositados em fls. 144, 149 e 155, conforme requerido em fl. 

157, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 119484 Nr: 8099-48.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL ENERGIA ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - 

OAB:171646/SP, LUÍS KAZUHICO FUCHIKAMI - OAB:7484-B, MÁRIO 

NAVARRO DA COSTA RANGEL - OAB:8.383-GO, RAIANE ROSSETTO 

STEFFEN - OAB:13371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA - OAB:6719

 Vistos etc.

Considerando que a Exequente desistiu das penhoras realizadas via 

sistema Renajud à fl. 169, procedo as baixas junto ao referido sistema, 

cujo extrato segue anexo.

Defiro a penhora dos recebíveis pela Executada junto à terceira Energisa 

Mato Grosso Distribuidora S/A, até o limite do crédito exequendo, devendo 

esta depositar judicialmente mês a mês os valores a serem descontados 

da Executada, conforme pretendido em fl. 251.

Oficie-se a Energisa Mato Grosso Distribuidora S/A, a qual deverá 

informar se a Executada não tiver valores a receber, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimem-se as partes da presente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 277724 Nr: 5113-82.2007.811.0041

 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: JUCIMEIRE MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DOS COLCHÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RUBENS FALBOT - 

OAB:10.171, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 Vistos etc.

Em razão do contido em fl. 236, determino que as partes apresentem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os originais dos documentos acostados em fls. 

141, 142 e 143, bem como, os padrões gráficos indispensáveis para 

realização da perícia, sob pena de preclusão da produção da prova 

pericial.

Com o cumprimento da presente, intime-se o perito judicial para designar 

dia e hora para início dos trabalhos periciais.

Da designação, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

No mais, cumpra-se conforme a decisum de fls. 224/225.

Cumpra-se Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1111612 Nr: 15373-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, 

SANDRA MARA CORRELO VENDRUSCOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES PALÁCIO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:OAB/MT 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 64, expeçam-se ofícios às empresas 

concessionárias de serviços de telefonia, água e energia elétrica, para 

que informem se há em seus respectivos cadastros o endereço da 

Executada, e em caso positivo, que apresentem a este juízo no prazo de 

15 (quinze) dias.

Da resposta, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 734994 Nr: 31333-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, VINÍCIUS RODRIGUES 

TRAVAIN - OAB:8750

 Vistos etc.

Jackson Mário de Souza promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em face de Transportes Satélite LTDA, ambos qualificados nos autos.

O Exequente foi intimado por DJE para promover o andamento do feito, 

todavia quedou-se inerte (fl. 237).

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que o Exequente foi intimado por DJE para promover o 

andamento do feito, todavia quedou-se inerte, estando o processo 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias.

O artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Assim sendo, resta evidenciado o abandono da causa pelo Exequente, 

pois, ainda que intimado pessoalmente, não promoveu as diligências que 

lhe competia (fl. 237).

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença 

promovido por Jackson Mário de Souza em face de Transportes Satélite 

LTDA, sem resolução de mérito.

Expeça-se ofício para que seja feito o cancelamento da inscrição da 

Executada junto ao rol dos órgãos de inadimplentes (fl. 236).

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da ausência de 

manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 434886 Nr: 13786-59.2010.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: OZEIAS SUARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CERÂNTOLA - 

OAB:12.738/MT, MARTA MARIA DIAS - OAB:8214 - MT, VAGNER 

SPIGUEL JUNIOR - OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELOI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Ozeiras Suares de Souza em face de Banco da Amazônia 

S/A para: 01) Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

tornando definitiva a tutela antecipada deferida em fls. 34/36; 02) 

Condenar o Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de reparação por danos morais sofridos pelo Requerente, com a 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento; e, 

03) Condenar o Requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, inclusive honorários periciais (fl. 179), bem como, em 

honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado da presente, intime-se o 

Requerente para comprovar o pagamento dos honorários periciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.Com o pagamento e inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 796942 Nr: 3307-02.2013.811.0041

 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: ANDREANI SEZAR LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR BUSSIKI, DARCY DE SÁ CORREA, 

WILSON APARECIDO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SERGIO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:MT/ 13.548, DIONE FRANCISCA MARANHÃO 

QUEIROZ ALMEIDA - OAB:OAB MT 4166

 Desta forma, intime-se a Requerente para que emende a inicial, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a fim de juntar aos autos os documentos acima 

destacados, sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 485, IV, 

do Código de Processo Civil.No mais, em razão do noticiado falecimento do 

requerido Arthur Bussiki no curso do processo (fls. 74/75), com base no 

artigo 76 do Código de Processo Civil, suspendo a tramitação do presente 

feito. De acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil, “ocorrendo 

a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”. 

Como sabido, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, 

pelo inventariante, consoante o inciso VII, do artigo 75 do Código de 

Processo Civil. Contudo, quando não aberto o inventário ou após seu 

encerramento a representação é feito por todos os herdeiros.Assim 

sendo, determino que a Requerente informe nos autos o representante 

legal do espólio ou, caso não tenha havido a abertura de inventário, 

indique os sucessores do “de cujus”, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de extinção do processo (artigo 76, §1º, I, do Código de Processo 

Civil).Transcorrido o prazo, certifique o necessário e venham os autos 

conclusos.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 434894 Nr: 13792-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA, ANDREIA 

CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA, EDNEY 

BISPO ARRUDA GARCIA, JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA, INTERMAT - 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, CELINO MARTINS DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HYDEBALDO FERNANDO 

DUQUE FREIRE - OAB:17.718/MT, RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - 

OAB:15357/MT

 Vistos etc.

Estando o feito saneado as fls. 294/296, entendo que para elucidar a 

questão controvertida se faz necessária a produção de prova 

testemunhal e o depoimento pessoal dos Requerentes e dos Requeridos, 

conforme pleiteado por ambas as partes (fl. 244, fl. 264 e fl. 297).

 Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 31 de janeiro de 2019, às 14h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente, sob pena de confissão, nos termos 

do artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas as testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo diploma processual.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 942841 Nr: 56278-27.2014.811.0041

 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: MATILDE TEREZA RONDON, NILCE ANTONIA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉLIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, BIANCA BRAGA - OAB:14630, JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

presente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Matilde Tereza Rondon 

em face de Hospital Jardim Cuiabá LTDA, tornando definitiva a tutela 

deferida às fls. 41/43.Condeno o Requerido ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.200,00 (um 

mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, aliado ao §2º, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 918311 Nr: 42275-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA OLÍVIA DE ALMEIDA 

CERQUEIRA - OAB:16095/MT, WILSIMARA ALMEIDA BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Vistos etc.

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias.

A respeito da alegada conexão entre a presente ação e a ação executiva 

de cód. 402205, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca 

de Várzea Grande-MT, entendo que incabível a reunião das ações, pois 

não há que se falar em possibilidade de prolação de decisões conflitantes 

ou contraditórias, em especial pela ação executiva estar suspensa, 

conforme informa o referido Juízo à fl. 337verso.

Logo, afasto a possibilidade de reunião das ações.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes, assim 

como o depoimento pessoal destas.

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 07 de fevereiro de 2019, às 15:30 horas.
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Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 189596 Nr: 1144-30.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLOR BRILHO PRODUTOS AUTOMOTIVOS, 

VECCHI & ANCONA, EDITORA GLOBOART S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE CRISTINA DE 

OLIVEIRA - OAB:8424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOELLY DO COUTO 

ALBERNAZ SILVA - OAB:16.835, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, LOURENÇO PINTO DE CASTRO - OAB:1.945-GO, 

MARCIA M. VIDAL - OAB:11.597/MT, ROBERTA GONÇALVES PONSO - 

OAB:33.999/SP, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

presente Ação ajuizada por Aluizio Almeida Araujo em face de Color Brilho 

Produtos Automotivos, Editora Globo S/A e Vecchi & Ancona.Condeno o 

Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por 

força do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita).Sem custas, 

ante a assistência judiciária gratuita.Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 730197 Nr: 26231-75.2011.811.0041

 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: A. JOSÉ LUZ GUERREIRO - HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA SILVEIRA GUERREIRO - 

OAB:21840/O, JOÃO PAULO SORIANO MARMORA - OAB:11651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial da presente Ação Regressiva 

ajuizada por A. José Luz Guerreiro – Hospital Santo Antonio em face de 

Ricardo Augusto Macedo de Carvalho, por consequência, condeno o 

Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como em honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 811559 Nr: 18047-62.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA 

TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO KELLER NETO - 

OAB:20994/B, VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:13.082-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação de fls. 510/513 e, em observância ao artigo 477, 

§2º, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Perito para que preste os 

esclarecimentos necessários às dúvidas ressaltadas por meio de quesitos 

complementares, no prazo de 10 (dez) dias.

Juntada a manifestação do perito, intimem-se ambas as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 798954 Nr: 5373-52.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BISOGNIN, MAURO CEZAR BEDIN, ITAÚ 

SEGUROS S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, JOSE RAVANELLO - OAB:3.291/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Inexistindo impugnação e respeitados os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, homologo o laudo pericial acostado em fls. 368/376.

 Dando prosseguimento à fase instrutória, verifico que a controvérsia da 

lide versa acerca da responsabilidade dos Requeridos, ou se houve culpa 

exclusiva de terceiro, pelo acidente noticiado na inicial.

Atribuo o ônus da prova ao Requerente para comprovar a culpa dos 

Requeridos pelo acidente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, bem como, atribuo aos Requeridos o ônus de comprovar a 

ocorrência ou não de culpa exclusiva de terceiro (art. 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil).

Para tanto, defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes, 

assim como o depoimento pessoal destas.

Em razão disso, designo audiência de instrução, debates e julgamento 

para o dia 29 de novembro de 2018, às 14:30 horas.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecimento ao ato, sob pena 

de confissão.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Por fim, indefiro os pedidos para expedição de ofício à Seguradora Lider 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A (fl. 333, fls. 335/336 e fl. 337), pois 

os documentos pretendidos foram juntados aos autos em fls. 323/327.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 860384 Nr: 2046-65.2014.811.0041

 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: ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DICK CARLOS DE GEUS SOBRINHO, GIULIANA 

TAQUES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA NAZIMA - 

OAB:169451/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão dos Avisos de Recebimentos - AR, terem sido recebidos por 

pessoas alheias ao feito, intimo o autor para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, bem como para, querendo proceder a intimação via oficial de 

justiça, que proceda ao pagamento das diligências.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 459857 Nr: 29243-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA VERA CARVALHO LIMA, ELYSSA DE 

CARVALHO ARANTES, DEJALMA DE CARVALHO ARANTES, DEJALMA 

DE CARVALHO ARANTES, A. G. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES DE FREITAS - 

OAB:5920/MT, DECIO ARANTES FERREIRA - OAB:5920/MT, FELIPE DE 

FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:7920/MT, RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:OAB/MT 11039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVEA DE 

VASCONCELLOS - OAB:9023/MT, GLAUCO DE GOES GUITTI - OAB: 

10.320-B/MT, MARCELO PESSOA - OAB:6734 - MT

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerida a se manifestar acerca 

do cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 729470 Nr: 25478-21.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALATIEL CANDIDO DE SOUSA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

complementação do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

§ 1º do art. 477 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1046357 Nr: 44539-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMABILE GABRIELE GARBIN COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LEONARDO ARANHA DE OLIVEIRA 

SOARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC 

UNIJURIS - OAB:UNIC/PANTANAL, FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca das 

respostas dos ofícios expedidos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 847110 Nr: 50658-68.2013.811.0041

 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: EDMAR RIBEIRO AMORIM, SIRLEI PORTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GERALDINO FERREIRA DA SILVA, 

CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA, MARIA APARECIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972- B/MT, JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA SOUSA - OAB:15284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - 

OAB:375091 OAB/SP, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação ajuizada por Edmar 

Ribeiro Amorim e Sirlei Porto de Amorim em face de Espólio de Geraldino 

Ferreira da Silva, representado por Cláudio Pereira da Silva, Maria 

Aparecida Silva e Imobiliária e Construtora São José LTDA, sem resolução 

de mérito.Condeno os Requerentes ao pagamento das custas processuais 

e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1057830 Nr: 49963-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT, RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 23.763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725/MT

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

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

no prazo de 15 (quinze) dias, havendo concordância deposite a ré o valor 

integral dos honorários periciais, conforme determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1096454 Nr: 9034-34.2016.811.0041

 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: ALESSANDRA FERREIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

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

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

no prazo de 15 (quinze) dias, havendo concordância deposite a ré o valor 

integral dos honorários periciais, conforme determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1115986 Nr: 17026-46.2016.811.0041

 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: SUELY GUEDES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667, 

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

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

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

no prazo de 15 (quinze) dias, havendo concordância deposite a ré o valor 

integral dos honorários periciais, conforme determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 799341 Nr: 5760-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AMIRA CRISTINA DEBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A M GARCIA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791/O

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 247117 Nr: 14753-46.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ TISSIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, SÉRGIO DONIZETI 

NUNES - OAB:2420-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:14573/PR, MIRIAN C. 

RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO 

DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que, querendo, 

manifestar acerca dos Embargos apresentados, no prazo legal de 05 dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075807 Nr: 57851-66.2015.811.0041

 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: JEAN CARLO STORCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO NISHIIYAMA - OAB:12.919, 

KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Certifico que a procuração do advogado Daniel Battipaglia Sgai não 

acompanhou a petição de fls. 244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 942482 Nr: 56047-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTÔNIO DE FIGUEIREDO 

ROCHA E SILVA - OAB:.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, MARCO AURÉLIO PINHEIRO GONSALVES 

- OAB:17.151/DF

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 409853 Nr: 1054-46.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ TISSIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR, Miriam Cristina Rahman Mühl - OAB:4624, VICENTE 

DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - OAB:14229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 720972 Nr: 16448-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DE SOUZA, JOAO MIGUEL CORDEIRO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CERCI, LEANDRO ANDRADE CERCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:7847-A, HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB:9725-B

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

impulsiono os autos para intimação da parte requerida para querendo, 

manifestar acerca dos embargos de declaração, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 797854 Nr: 4239-87.2013.811.0041

 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: JEREMY SHING IMPORTAÇÃO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE ZILLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AQUITALINO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA LIRA - OAB:8712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÂNNIA LAÍS MARQUES 

FERRAZ - OAB:18507, PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:17.265/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

devolução das intimações ao autor e ao requerido acerca da audiência 

designada, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como que procedam a 

atualização dos endereços.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 812564 Nr: 19056-59.2013.811.0041

 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: SUENEDIR LUNA RODRIGUES

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

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

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

no prazo de 15 (quinze) dias, havendo concordância deposite a ré o valor 

integral dos honorários periciais, conforme determinado no mesmo prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924603 Nr: 46229-24.2014.811.0041

 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: FRANCISCO UBIRAJARA CANDIDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requererida para se manifestar 

acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do 

art. 477 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 866910 Nr: 7110-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MS/15.155-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme § 1º do art. 477 do 

CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 766510 Nr: 19271-69.2012.811.0041

 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: VENANCIO HENRIQUE EUBANK NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Danos Morais ajuizada por Venâncio Henrique Eubank Neto em face de 

Unimed Federação do Estado de Mato Grosso e Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, sem resolução do mérito.Condeno a 

parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Condeno a parte Autora em custas e 

despesas processuais, caso houver.Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 27707 Nr: 10784-67.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DAS DORES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSÉ CARVALHO 

DA SILVA - OAB:3563-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte Exequente para se manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça (fl. 507), no prazo legal.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1033411 Nr: 38321-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Yulika Antunes 

Yanagui - OAB:15647/O, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15.392, PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 188/192, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1080169 Nr: 1558-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR CEZAR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMEIRA MENDES DE LIMA, FRANCISCO 

ADRIANO BRITO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONES CELESTINO BATISTA - 

OAB:12141, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18.103-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de pesquisa do endereço dos Requeridos via INFOSEG, 

pois esta ferramenta é destinada exclusivamente às Varas Criminais.

Intime-se o Requerente para promover a citação dos requeridos, no prazo 

legal.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 18087-30.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOCAPO - COOPERATIVA AGRICOLA DE 

PRODUTORES DE CANA DE POCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 123382 Nr: 27529-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ABTUBES ANFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a expedição da certidão requerida em fl. 84, devendo a parte 

Exequente providenciar o recolhimento das custas correspondentes à 

referida.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 286572 Nr: 8385-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. F. M - COMERCIO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A - JACOBSON & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 848676 Nr: 51996-77.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIZE ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON CESAR GUERRIZE GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12.285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDYMILA FERREIRA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:24985/O

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que este Juízo determinou a produção de 

prova pericial visando solucionar três pontos controvertidos, quais sejam: 

01 - Se houve a realização das etapas da obra e, se sim, qual o 

percentual cumprido e os gastos despendidos; 02 - Se os materiais 

utilizados são de boa qualidade e os serviços prestados; 03 - Quais foram 

os serviços prestados além dos previstos em contrato, os valores gastos 

com materiais e na execução (conforme decisão proferida à fl. 362).

Dito isso, verifico do laudo pericial juntado as fls. 365/392 que o expert 

não elucidou todos os pontos controvertidos fixados por este juízo, pelo 

contrário, deixou de apresentar os gastos despendidos com obra 

(conforme item 01), deixou de informar se os materiais utilizados e o 

serviço prestado são de boa qualidade (conforme item 02), bem como se 

foram prestados serviços além do contratado (conforme item 03).

 Ademais, o laudo pericial asseverou que a obra encontra-se concluída 

(sic – fl. 388 – item 2), contudo, o supracitado documento contém o 

percentual de conclusão de “etapa por etapa”, onde facilmente se verifica 

que alguns itens não foram 100% (cem por cento) concluídos e outros que 

tiveram a atribuição de 0% (zero por cento).

 Em assim sendo, intime-se o Perito nomeado para que esclareça as 

questões acima citadas, bem como, se possível, informe a este juízo, em 

uma escala de 0% a 100%, um percentual geral de conclusão dos 

serviços contratados, no prazo de 10 (dez) dias.

 Juntada a manifestação do perito, intimem-se ambas as partes para, 

querendo, se manifestarem no prazo legal.

Após, venham os autos conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 383874 Nr: 19477-88.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INÁCIO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:3591/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA MARINA DE SOUSA E 

SILVA MENDONÇA - OAB:19466/GO, WALTER FELÍCIO ALMEIDA - 

OAB:94567

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fl. 96/97, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens, intime-se a parte Executada para 

ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 767760 Nr: 20601-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME, HELENA REIKO HUKAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO HIDELBRANDO ARAUJO, AURELIO 

ROZENO ARAUJO

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

SILVA - OAB:6.565-MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - 

OAB:12.724, Silvia Soares Ferreira da Silva - OAB:14610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimar o autor, por intermédio de seu patrono, 

para requere o que lhe é de direito, no prazo de 05 (cinco) dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 898587 Nr: 28780-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIDADE DE SANTANA, LEONARDO DE SANTANA, 

VALDEVINO DE SANTANA, VALTER APARECIDO DE SANTANA, LUCIA 

VERA SANTANA, NILSON DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsio os autos para desentranhar o mandado de avaliação e intimar o 

autor para entrar em contato com o oficial para cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090909 Nr: 6532-25.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS, 

IVANISE CRISTINA NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAES, EDUARDO 

NIEDERAUER SILVEIRA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve resposta do ofício expedido à 

CAB, assim, impulsiono os autos para intimar o patrono do autor para se 
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manifestar acerca dos ofícios no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, 

acerca das negativas de citação dos requeridos Eduardo e Camila, 

conforme determinado as fls. 127.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028394-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN GOMES DE AMORIM DUARTE (AUTOR(A))

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028394-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENAN GOMES DE AMORIM DUARTE RÉU: GEAP AUTOGESTAO EM 

SAUDE, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA Vistos etc. Renan 

Gomes de Amorim Duarte ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Pedido de Liminar em face de GEAP Autogestão em Saúde e Hospital 

de Medicina Especializada S.A., ambos qualificados nos autos. O 

Requerente objetiva, em sede de tutela de urgência, que os Requeridos 

sejam compelidos a interna-lo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

custeado pela requerida GEAP Autogestão em Saúde por se tratar de 

procedimento urgente/emergente, bem como, para que o Hospital 

requerido se abstenha de exigir, para internação do autor, cheque 

caução. Alega, em síntese, que não se fala em carência no caso e que a 

exigência de caução é ilegal. A inicial veio acompanhada de documentos. 

Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência 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. 

Dos documentos que acompanham a inicial, em especial o relatório médico 

de id n. 15027479, verifica-se que o Requerente possui quadro clínico 

grave e necessita de internação com urgência em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) para investigar/monitorar a sua situação. Assim, não há 

dúvidas da necessidade imediata da internação, que tem o cunho de 

restabelecer a saúde do Autor. Com efeito, resta em evidência a 

urgência/emergência da situação, tanto é assim que o médico indicou 

internação em UTI, de modo que eventual prazo de carência é reduzido 

para 24 (vinte e quatro) horas, que já foi cumprido (id n. 15027327), a teor 

do previsto no artigo 12, inciso V, alínea “c” da Lei n. 9656/1998. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA DE 

COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA (...) 2. A interpretação de cláusula de 

carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em 

circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de 

urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar 

o eficiente amparo à vida e à saúde. (...) 5. Agravo regimental 

desprovido."(STJ, AgRg no AREsp nº. 320.484 / PA, 3ª Turma/STJ, Rel. 

Min. João Otávio Noronha, julgado em 11/02/2014, DJe de 17/02/2014) – 

grifei. Ademais, entendo que, ao menos neste momento, incabível a 

exigência de caução por parte do hospital Requerido, como se vê pelo 

documento de id n. 15027479, pois tal prática é considerada abusiva pelo 

artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, assim como pela Resolução 

Normativa n. 44/2003 da Agência Nacional de Saúde, in verbis: Art. 1º Fica 

vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de 

serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das 

Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras 

Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota 

promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente 

à prestação do serviço. Nesse sentido também é o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INTERNAÇÃO DE PACIENTE - 

EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO - PRÁTICA ABUSIVA - RESOLUÇÃO 44 

DA ANS - ARTIGO 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. A Resolução Normativa n° 44 de 24.07.2003 da 

Agência Nacional de Saúde veda, em qualquer situação, a exigência "de 

caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer 

outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço". 

A exigência do cheque caução para internação de paciente em hospital, 

nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é 

considerada como prática abusiva e expõe o consumidor a uma 

desvantagem exagerada em um momento de fragilidade. O Agravante para 

justificar seu pedido, limitou-se em mencionar a possibilidade de 

ocorrência de lesão grave e de difícil reparação; contudo, não demonstrou 

que há risco de inviabilizar seu negócio, pois não logrou comprovar o 

impacto da medida sobre suas finanças. (AI 120929/2009, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/03/2010, Publicado no DJE 15/03/2010). AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO – ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXIGÊNCIA DE CHEQUE 

CAUÇÃO – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DEVER 

DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO. A exigência de cheque caução para 

internação de paciente em hospital, nos termos do artigo 39 do Código de 

Defesa do Consumidor , é considerada prática abusiva e expõe o 

consumidor a uma desvantagem exagerada em um momento de 

fragilidade. De acordo com a Lei Estadual n. 8.851/2008, é vedada a 

exigência de caução ou depósito para a prestação dos serviços de 

saúde, em situação de urgência e emergência. A exigência de entrega de 

cheque caução para o atendimento urgente de ente em unidade hospitalar 

presume um ato de coação psicológica e moral, de modo a permitir a 

reparação do dano ocorrido. 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. (Ap 10233/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017). Logo, a probabilidade do 

direito do Requerente, assim como a urgência do pedido, está evidenciada 

na espécie. Somado a isso, o caso em tela evidencia que estão em jogo 

nesta demanda os princípios constitucionais da dignidade da pessoa 

humana e da efetividade da atividade jurisdicional. Consigne-se, ainda, a 

inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil), porquanto o que se procura é o custeio do exame às 

expensas da requerida GEAP Autogestão de Saúde, que, porventura, num 

eventual juízo de improcedência do pedido inicial, ela terá a via judicial para 

ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. De igual modo, o 

nosocômio Requerido poderá buscar o ressarcimento de eventuais 

despesas não adimplidas. Assim, o deferimento da tutela pretendida é 

medida adequada ao caso em exame, haja vista que estão presentes os 

requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que a requerida 

GEAP Autogestão em Saúde autorize e custeie a internação do 

Requerente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e todo o tratamento 

necessário para melhoria de seu quadro clínico, bem como, que o Hospital 

requerido promova a imediata internação do paciente, sem exigência de 

qualquer caução. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de Conciliação 

(artigo 334 do Código de Processo Civil) para 03 de dezembro de 2018, às 

09:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). Por outro 
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lado, desde já, dispenso a presença do Requerente ao ato, caso 

comprove que esteja na UTI no dia da solenidade. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006887-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDES BALIEIRO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006887-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA FERNANDES BALIEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita 

pleiteada, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo 

audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 30 

de novembro de 2018, às 09:45 horas, a ser realizada na sala 09 na 

Central de Conciliação. Cite-se a parte Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

A parte Requerente será intimada na pessoa de seu advogado, via DJE 

(art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As partes em audiência deverão 

estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do 

Código de Processo Civil). Por fim, observo que a autora é portadora de 

debilidade profissional decorrente de acidente de trânsito, devendo o feito 

ter prioridade em sua tramitação, nos termos da Lei e do que dispõe o art. 

1º, III, do provimento nº. 26/2008-CGJ. De igual modo, proceda-se a 

identificação do feito referente a prioridade acima citada, conforme 

preceitua as normas da CNGC. Cumpra-se. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1028126-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS (ADVOGADO(A))

DEOLINDA LEMES DE MORAES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LEMES DE MORAES (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028126-10.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DEOLINDA LEMES DE MORAES GUIMARAES INTERESSADO: PATRICIA 

LEMES DE MORAES Vistos etc. Este procedimento voluntário foi ajuizado 

pela genitora da de cujus Patricia Lemes de Moraes, falecida em 

11/02/2018, onde requer autorização para levantamento dos valores 

deixado a título de FGTS em conta bancária. Portanto, este feito deverá 

ser redistribuído entre uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Comarca, as quais possuem competência para 

processar e julgar questões desta natureza. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL PARA 

LEVANTAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS AO REAJUSTE DE 28,86%, 

NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELO SERVIDOR FALECIDO. PROCEDIMENTO 

ESPECIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL. 1. Versam os autos sobre pedido de liberação de diferenças 

salariais de 28,86% devidas a falecido servidor público e que são objeto 

de alvará judicial. 2. Não é dado a ninguém inadimplir, ao seu arbítrio, 

decisão judicial, arvorando-se a decidir sobre a pertinência, ou não, do 

comando que dela se extrai, mas apenas dar-lhe cumprimento. Em caso de 

irresignação, resta ao interessado valer-se da via processual adequada, 

na qual poderá expor as razões pelas quais discorda do ato judicial a fim 

de buscar a sua suspensão. 3. Conforme entendimento jurisprudencial 

manifestado por esta corte, a expedição de alvará judicial para 

levantamento de créditos devidos a servidor falecido a título de 28,86% é 

a matéria relativa a direito das sucessões, de competência da Justiça 

Estadual, o que ressalta a necessidade de dar imediato cumprimento à 

ordem judicial que está em pleno vigo r. 4. Remessa necessária 

desprovida. (TRF 1ª R.; RN-MS 2003.30.00.001304-8; AC; Segunda Turma 

Suplementar; Relª Juíza Fed. Conv. Rogéria Maria Castro Debelli; Julg. 

13/07/2011; DJF1 24/08/2011; Pág. 155). APELAÇÃO. Pedido de alvará 

judicial julgado procedente Autorização para que pessoa interditada 

judicialmente doe 50% de seu imóvel a terceiro. Sentença proferida por 

juízo cível Incompetência absoluta Competência afeta à Vara da Família e 

Sucessões SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ANULADA RECURSO 

PREJUDICADO. Redistribuição do feito à Vara da Família que não se 

justifica Impossibilidade de o curador dispor de bens de incapaz a título 

gratuito Inteligência dos artigos 1741, 1749, II, 1774 e 1781, do CC 

Impossibilidade jurídica do pedido Condição da ação Questão que deve ser 

conhecida de ofício Art. 267, VI, §3º, do CPC Possibilidade de julgamento 

do feito, nos termos do art. 515 do CPC Interposição do recurso de 

apelação que devolve as questões suscitadas e discutidas no processo 

Tribunal legitimado a apreciar o feito Sentença anulada EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO 

CPC. (TJSP; APL 0118946-10.2009.8.26.0003; Ac. 7385091; São Paulo; 

Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; 

Julg. 25/02/2014; DJESP 31/03/2014). Com estas considerações e nos 

termos da Resolução n. 001/1999/TJMT, declaro este Juízo absolutamente 

incompetente para apreciar o procedimento e determino a remessa dos 

presentes autos para uma das Varas Especializadas em Família e 

Sucessões desta Capital. Intimem-se. Cumpram-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021594-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021594-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAQUIM CARVALHO MORAES REQUERIDO: PETROLEO BRASILEIRO S A 

PETROBRAS Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 12 de novembro 

de 2018, às 12:30 horas, a ser realizada na sala 02 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a parte Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de 

Processo Civil). Intime-se a parte Requerente através de seu advogado, 

DJE (art. 334, §3º, Código de Processo Civil). As Partes deverão estar 

acompanhadas de advogado ou Defensor Público (art. 334, §9º, do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003131-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

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)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003131-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, RODRIGO 

MISCHIATTI RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Rodrigo Mischiatti e 

Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia ajuizaram a presente 

Ação de Arbitramento de Honorários em face de Banco do Brasil S/A, 

todos qualificados nos autos. Indeferido o benefício da justiça gratuita, a 

parte Requerente foi intimada para recolher as custas e taxas judiciárias. 

A parte Requerente comparece aos autos, noticiando a impossibilidade de 
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recolher as custas processuais. Relatado o necessário. Decido. 

Observa-se que a parte Autora, não beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, não recolheu as custas e taxas judiciárias. Como é cediço, o não 

recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição da 

petição inicial, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – NÃO RECOLHIMENTO 

DAS CUSTAS INICIAIS – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR 

ABANDONO DE CAUSA – INADEQUAÇÃO – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTEÇA, EMBORA SOB 

OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não sendo o recurso 

dotado de efeito suspensivo, nada obsta que a marcha processual 

prossiga normalmente, até mesmo alcançando o seu fim pela 

superveniência da sentença, mesmo porque, entendimento adverso, 

esvaziaria por completo a própria utilidade/eficácia do “efeito suspensivo”. 

2. O não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento da 

distribuição do feito, em homenagem ao art. 257 do CPC/73. (TJMT - Ap 

152640/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017). 

Diante do exposto, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito e, por 

consequência, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do mesmo Código, 

JULGO EXTINTA a presente Ação, sem resolução de mérito. Sem 

honorários, por ausência de manifestação da parte contrária. Sem custas, 

pois “Com o cancelamento da distribuição, incabível a cobrança de custas 

de distribuição. Precedentes do STJ e deste Tribunal." (Ap 37463/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017). Transitado em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1024515-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELENIR BIASIN DE MORAES - ME (EXECUTADO)

ELENIR BIASIN DE MORAES (EXECUTADO)

DAVI MARQUES (ADVOGADO(A))

ROBERJANE CASARIM LOPES (EXECUTADO)

HELMES LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024515-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ELENIR BIASIN DE MORAES - ME, 

ELENIR BIASIN DE MORAES, HELMES LOPES DE SOUZA, ROBERJANE 

CASARIM LOPES Vistos etc. Banco do Brasil S.A. ajuizou a presente 

Ação de Execução em face de Elenir Biasin ME, Elenir Biasin de Moraes, 

Helmes Lopes de Souza e Roberjane Casarim Lopes, todos qualificados e 

representados nos autos. As partes informam que celebraram acordo, 

pugnam pela sua homologação e extinção do processo. Relatado o 

necessário. Decido. Observo que o acordo firmado entre as partes (id n. 

13896521) versam sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo 

por sentença para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

conforme acordado. Custas processuais pelos Executados, conforme 

acordado. Por consequência, revogo a decisão de id n. 14775852. 

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012625-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO (ADVOGADO(A))

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEX BARREDS MODA LTDA. (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder a distribuição e 

posterior comprovação nos autos, da carta precatória expedida no feito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018936-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIL FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014221-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO TANACA (ADVOGADO(A))

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015614-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMI FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019776-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PAULO URBANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016839-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

KESSI JHONNES ROCHA QUEIROZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022118-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022398-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023275-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ANDRESSA DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023613-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE FERREIRA DUTRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023790-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BOZZANO (ADVOGADO(A))

LINCONL RIBEIRO TAQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA (ADVOGADO(A))

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME (ADVOGADO(A))

GLOBOSAT PROGRAMADORA LTDA (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003050-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Decorrido o prazo de suspensão, não havendo nos autos manifestação 

do requerente, intime-se o mesmo, para no prazo de cinco dias, suprir a 

falha existente nos autos, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008879-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDSON DE MORAES MUCKE (ADVOGADO(A))

RAUL BERTONCELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MITSUTOSHI TAKAKI (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

diligência do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018160-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMIR FRANCISCO FARIA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação das partes para comparecimento à perícia médica designada 

para o dia 26/09/2018 às 10hs, para realização da perícia, na Clínica da 

Mulher, sito Rua “G”, nº 10, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, nas imediações 

da TV Gazeta, onde deverão comparecer o requerente e os assistentes 

técnicos indicados pelas partes. Telefones para contato: 30523072, 

36423020 e 92813137.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037560-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

GILMAR OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CAMPOS MOURA 01910146218 (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que a carta de citação expedida no feito fora devolvida ao 

remetente conforme se observar no id nº13840098, procedo a intimação 

da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos novo endereço para 

citação, ou manifestar o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033301-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BORGES CAMPOS (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009829-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRAZAO NUNES (REQUERENTE)

RAQUEL DO CARMO SILVA (ADVOGADO(A))

IVAN GABRIEL PORTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAO TIMPORI FRANCA (REQUERIDO)

CERAMICA SANTA BARBARA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038197-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARLEIDE FERREIRA LUCENA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005615-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RAUL AFONSO AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028088-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM (ADVOGADO(A))

LEONARDO JOSE VIRGINIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 11h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038604-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISVAN DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para apresentarem contrarrazões aos recursos de 

apelação constante no id 14824553 e id 14804573.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014922-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001310-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014034-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

AMIR SAUL AMIDEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 11:30 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: 1015118-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLIN CAMINHOES MAQUINAS E IMPORTACAO DE PECAS EIRELI - EPP 

(RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 06/11/2018, às 12h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011025-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

HELIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018287-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

DIEGO ASSALIN DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011033-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CRISTIANO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015183-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILCE ALCANTARA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028431-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR BENEDITO DE CARVALHO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024095-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARCELO DO PRADO LEALDINE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011029-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ALLAN NOGUEIRA CYRILO (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA NOGUEIRA LOURENCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018850-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. B. M. (REQUERENTE)

CIRILO RIBEIRO DE MACEDO (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015590-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CARVALHO ROCHA (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))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016699-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL CONCEICAO DA COSTA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007541-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE JESUS DA SILVEIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Proc n° 1007541-34.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019087-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROSELY MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° – 1019084-23.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, Neste feito, o pedido 

de desistência da ação foi assinado apenas pelo autor (id. 10552970), 

sem a anuência da parte requerida. Sabemos que depois de contestada a 

ação, o autor não pode desistir do feito sem o consentimento do réu (art. 

485, § 4º do CPC), como requer o autor. Isto posto, intime-se a parte 

REQUERIDA para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar com relação ao 

pedido de desistência , sob pena de concordância tácita. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010900-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

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 

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: 1015927-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA AYOLFI (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009767-12.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

Heber Aziz Saber (ADVOGADO(A))

CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (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: 1002865-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DANIELLA FERREIRA COSTA (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))

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029153-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

BRUNO DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037270-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014207-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL GONSALVES FAGUNDES (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Requerida para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015338-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VILMAR MONTEIRO LINO DE MORAES JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031902-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ORIDIO PIMENTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000402-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ALMIR GONCALVES DA VEIGA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1077720 Nr: 93-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMIR MOREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANA LETICIA RAMOS 

MOREIRA - OAB:12.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 242/247, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 730598 Nr: 26664-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DE GODOY BELFORT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ANTE O EXPOSTO, nos termos dos arts. 487, I c/c art. 701, §2º DO CPC, 

rejeito os Embargos Monitórios, e, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e via de consequência, declaro constituído de pleno 

direito, em titulo executivo, o crédito do Autor. CONVERTO O MANDADO 

INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em 

conformidade com o art. 513,§1º e seguintes do CPC. Condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atento aos vetores 

previstos no artigo 85, §2º do CPC.Transitado em julgado INTIME-SE o 

devedor por edital (artigo 513, § 2°, IV), para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidir na multa e honorários de 

10% previstos no artigo 85, §2° do CPC.Proceda-se a retificação no 

registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome da ação como 
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EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, e as demais alterações na distribuição e 

no Sistema Apolo, de modo, que passe a figurar o Requerente como 

Exequente e a parte Requerida como Executada.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 23 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1137147 Nr: 26143-61.2016.811.0041

 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: SINVAL RODRIGUES GOUVEIA

 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, encaminho intimação da parte requerente/recorrido, para, 

no prazo legal, contrarrazoar o recurso de apelação interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123271 Nr: 20153-89.2016.811.0041

 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: VALDEVINO ALVES ELEUTÉRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, GELSON FÁBIO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, efetuar o 

recolhimento da guia de diligência do Sr. Oficial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 437990 Nr: 15652-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CARVALHO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:OAB/MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca da Certirdão do Oficial de Justiça encontrado na fl. 140.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802237 Nr: 8700-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFÁCIO GREGÓRIO DA CONCEIÇÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 1.022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, para:REVOGAR a ordem de expedição de alvará 

determinada na decisão de fls. 338 verso em favor da parte 

Exequente;Declarar EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos 

do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, devendo a parte Exequente promover a 

habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial em trâmite na 

7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.EXPEÇA-SE CERTIDÃO 

DE CRÉDITO em favor da parte Exequente, devendo os autos serem 

remetidos à contadoria judicial para elaboração do cálculo conforme 

deliberado na decisão de fl.338 verso, devendo ainda ser observado o 

termo final para atualização do crédito até a data do pedido de 

recuperação judicial (20/06/2016), nos termos do que determina o artigo o 

Artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, in verbis:ART. 9.º: A 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA PELO CREDOR NOS TERMOS DO 

ART. 7 O, § 1.º , DESTA LEI DEVERÁ CONTER:(...)II – O VALOR DO 

CRÉDITO, ATUALIZADO ATÉ A DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA 

OU DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SUA ORIGEM E 

CLASSIFICAÇÃO;TRANSITADO EM JULGADO, expeça-se alvará em favor 

da parte Executada para liberação dos valores bloqueados as fls. 

278/279, observando os dados bancários indicados as fls. 398.Cumpridas 

as deliberações, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar quanto o petitório de fls. 388/393 e dizer se irá ou 

não instaurar o procedimento de cumprimento da sentença com relação a 

ativação do terminal telefônico, sob pena de arquivamento, o que fica 

desde já determinado em caso de inexistir requerimento.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 872409 Nr: 11358-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12954/MT, FERNANDA MARTINS DE FARIAS - 

OAB:13.523-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MELKE 

FILHO - OAB:11429/MS

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Flavio Lucio Santana 

de Oliveira para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772540 Nr: 25649-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREIA MESSIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA BONFIM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça encontrado na fl. 93.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 800024 Nr: 6448-29.2013.811.0041

 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: SAULO RAMOS RODRIGUES, ELITA RAMOS 

RODRIGUES, ELIZANGELA RAMOS RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BEZERRA ROSA - 

OAB:18500, CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - OAB:11429/MS

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Pedro Sylvio Sano 

Litvay para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 388120 Nr: 23936-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINA ANTUNES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL CAETANO FERREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça encontrado na fl. 218.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1074294 Nr: 57236-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ALVES MILHOMEM, SIDNEY PEREIRA MILHOMEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DOS SANTOS FEDERICI, 

MARIÂNGELA ARAUJO FREDERICI, ANTONIA SEBASTIANA CARVALHO 

DE SIQUEIRA, JAIME MARTINS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12.678-A/MT, GRAZIELLA PAES MAIOLINO - OAB:17.622, HÉLIO 

NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:RÉUS AUSENTE, INTERESSADOS OU 

AUSENTES

Finalidade:PROCEDER A CITAÇÃO DE POSSÍVEIS RÉUS INTERESSADOS 

OU AUSENTES

Resumo da inicial:Trata-se de ação de usucapião onde almeja o 

requerente usucapir o imóvel constante da matrícula nº. 35.333, registrado 

no cartório do 2º ofício da comarca da capital.

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 419404 Nr: 5767-64.2010.811.0041

 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: JOÃO BATISTA SEVERINO DE OLIVEIRA NETO

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

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do retorno dos autos a 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917052 Nr: 41468-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO LUIZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR SEVERINO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora manifestar-se 

acerca da Certidão do Oficial de Justiça encontrado na fl. 74.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1221969 Nr: 12143-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Augusto Cesar 

Fontes Assumpção para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a 

devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 822263 Nr: 28443-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO PIMENTEL FIGUEIREDO, ROBSON 

JESUS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Augusto Cesar 

Fontes Assumpção para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a 

devolução dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 942079 Nr: 55792-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JESUS BISPO FIGUEIREDO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8.506-A

 Certifico que, de acordo com a autorização desse juizo encontrada na fl. 

95, a parte autora está autorizada a fazer o desentranhamento dos 

documentos que necessitar no balcão da secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 954700 Nr: 2454-22.2015.811.0041

 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: RAIMUNDO NONATO CANTANHEDE MOURÃO

 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

 Certifico que, encaminho intimação do advogado dr. Rafaella Lory da Silva 

e Silva para, no prazo de 3 (três) dias, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 720503 Nr: 15929-84.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CONJUNTO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIGUEL SUTIL, 

EDSON JOSÉ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA SUELY GOMES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILDA SUELY GOMES 

ALVES - OAB:4041-B

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

dos cálculos de fls. 226/229.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083812 Nr: 3354-68.2016.811.0041

 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: ROBERTO BRANDÃO DOS SANTOS REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca dos valores referentes aos honorários de sucumbência e 

honorários contratuais. Conforme informações fls. 231/234.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449509 Nr: 22450-79.2010.811.0041

 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: FELÍCIA RODRIGUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330/O, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10609

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAPHAEL ALVES 

RODRIGUES DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 

22450-79.2010.811.0041, Protocolo 449509, 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.: 366574 Nr: 5110-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE ALTAMIRO CUSTÓDIO DA SILVA, ADAIR 

SANTANA PINHEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - 

OAB:3050/MT

 Código: 366574

 Vistos, etc.

 Em face do teor da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça as fls. 133, em 

cotejo com a manifestação do exequente acostada as fls. 137, 

constata-se que não foram localizados bens de propriedade da executada 

para pagamento do débito em execução.

 Nesse contexto, o caminho é a suspensão deste processo. Assim, com 

fulcro no artigo 921, inciso III, §1º, do CPC, SUSPENDO esta execução pelo 

prazo de 01(um) ano.

Fica desde já a parte Exequente cientificada de que a contagem do prazo 

de prescrição intercorrente previsto no art. 921, §4º, tem início 

automaticamente a partir do término da suspensão/paralisação do 

processo, pelo prazo que trata o §1º do referido artigo.

 Intime-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.: 160972 Nr: 12181-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETÍCIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M CANOVA CONSTRUÇOES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Código: 160972

Vistos, etc.

Intime-se o executado (via DJE) para que indique a localização exata dos 

imóveis penhorados, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da 

Justiça (CPC, artigo 774, inciso V e parágrafo único).

Após, expeça-se novo mandado de avaliação. Com a juntada do Auto de 

Avaliação, intimem-se as partes para manifestação em 15(quinze) dias, 

cabendo ao exequente, no mesmo prazo, apresentar o demonstrativo 

atualizado do débito.

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.: 730476 Nr: 26538-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO MENINO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15.766/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:7.670MT, PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - OAB:156009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945/MT

 Código: 730476

 Vistos, etc.

Ambas as partes impugnaram o Auto de Avaliação juntado as fls. 151 e 

pleitearam por nova avaliação do imóvel penhorado nestes autos, a ser 

realizada por profissional detentor de conhecimentos especializados.

DEFIRO o referido pedido, em face da discrepância de valores configurada 

entre a Avaliação do imóvel penhorado realizada pelo Oficial de Justiça as 

fls. 151 e as avaliações apresentadas pelas partes as fls. 159/180 e fls. 

192/198.

Para tanto, nomeio como perito do Juízo, um dos profissionais vinculados a 

empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, independentemente de compromisso, sob a fé de 

seu grau, devendo apresentar o laudo pericial no prazo de 15(quinze) dias 

após o início dos trabalhos.

Intime-se a empresa acima nomeada para no prazo de 05 (cinco) dias, 

dizer se aceita o encargo, que objetiva a avaliação do bem imóvel 

penhorado nestes autos e suas benfeitorias; indicar o nome e a 

especialidade do profissional que atuará nos trabalhos periciais; e por fim, 

apresentar sua proposta honorária, no prazo de 05(cinco) dias.

Após, em igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, 

havendo concordância, depositem integralmente, em forma de rateio, o 

valor dos honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 

50% (cinquenta por cento) do depósito, no início dos trabalhos.

O douto perito deverá agendar dia e hora para a realização da perícia, 

informando a secretaria deste Juízo a respeito, para a ciência das partes.

Apresentado o Laudo de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo de 15(quinze) dias.

Por fim, determino a intimação, via correio, da empresa COMERCIAL 364 

DE COMBUSTÍVEIS LTDA, qualificada as fls. 158, para que promova a 

juntada neste processo do contrato de arrendamento firmado com a 

empresa executada, no prazo de 15(quinze) dias.

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.: 1110502 Nr: 14883-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DAS GRAÇAS COSTA DE AZEVEDO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Código: 1110502 Vistos, etc.Instadas as partes a apresentarem as 

provas que pretendem produzir, a requerida pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (fls.90), enquanto que o Autor requestou - de forma 

genérica - pelo depoimento pessoal do representante legal da requerida e 

pela produção de prova pericial (fls. 91/92).Decido.Do exame do conjunto 

probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber 

julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. Com 

efeito, o julgador é o destinatário final das provas e a ele cabe decidir 

sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Nesse 

sentido:“(...).Destarte, a prova documental colacionada aos autos 

mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinde da 

questão, razão pela qual INDEFIRO a produção das provas requeridas pelo 

Autor.Após, o decurso do prazo recursal, voltem-me os autos conclusos 

para sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 23 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 419132 Nr: 5620-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO WIECZOREK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:15.391, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:43178/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 419132

Vistos, etc.

O executado foi devidamente citado via edital, contudo, manteve-se inerte 

(fls. 37).

Nesse contexto, nomeio ao executado, curador especial, na pessoa de um 

dos Defensores Públicos da Comarca, que deverá ser intimado 

pessoalmente acerca da nomeação, para representar o requerido, nos 

termos do artigo 72, inciso II do CPC.

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.: 772902 Nr: 26026-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOR SILVA SETÚBAL, ANTONIO AUGUSTO 

COELHO, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE DIAMANTINO 

AUGUSTO COELHO, ANTONIO AUGUSTO COELHO, EDGARD ROQUE DE 

SOUZA, NELSON MARIANO, JOSE GANDELMAR ABREU LUZ, KARLA 

SOLANGE NADAF VIANA, LEONY JOSE MILAN, MARCELINO DE OLIVEIRA 

FALEIROS, MARIA DA GLORIA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Código: 772902

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo 

executado, em face da certidão de fls. 708, alegando a existência de 

contradição no referido decisum, na medida em que nela restou fixado o 

prazo de 05(cinco) dias para as partes se manifestarem a respeito do 

laudo pericial, contrariando a dicção do artigo 477 do CPC.

 DECIDO.

Assiste razão à embargante, eis que o comando contido na certidão de 

impulso lavrada pelo Gestor da Secretaria deste Juízo, revela-se 

contraditório em face do contido no artigo supracitado.

 Nesse contexto, detectada a evidente contradição, JULGO PROCEDENTE 

o recurso de Embargos Declaratórios, e em consequência, fixo o prazo 

questionado pelo Embargante, em 15(quinze) dias.

Por corolário, intimem-se novamente as partes para manifestação, no 

prazo supra fixado.

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.: 239240 Nr: 8158-31.2006.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARTINS DE SOUZA (OU ALBERTO LUIZ 

GONÇALVES BARBOSA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CÉSAR AGRÍMPIO BARBOSA, 

DAINA LIMA DE ALMEIDA, EDISON RAVAGLIA DE AGUIAR

 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: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - OAB:1752/MT

 Código: 239240

 Vistos, etc.

 Oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário/MT, para que envide buscas 

no sentido de localizar dentre os valores transferidos da Caixa Econômica 

Federal (conta 1569.004.520-7) para o Bic Banco, em 30/12/2002 (Of. 

1764/2002–P de 27/12/2002-TJ), a quantia de R$ 27.230,00 (vinte e sete 

mil, duzentos e trinta reais), bem como a quantia de R$ 660,00 (seiscentos 

e sessenta reais), as quais foram depositadas perante o Juízo da 6ª Vara 

Criminal, em data provável de 30/11/2001.

Frise-se que do valor de R$27.230,00, foram levantados R$ 17.600,00 

(dezessete mil e seiscentos reais), havendo saldo remanescente, que é, 

em verdade, o objeto da busca ora requerida.

Deste modo, após a localização do saldo remanescente supra identificado, 

bem como do depósito de R$ 660,00 também mencionado, proceda-se a 

vinculação dos referidos valores a este processo.

 O expediente deve seguir acompanhado de cópias desta decisão, além 

das fls. 61, fls. 64/71, bem como fls. 20 e fls. 41/43 da Medida Cautelar em 

apenso(código 27446), objetivando auxiliar na localização dos valores.

 Intime-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.: 808574 Nr: 15039-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO OLIVEIRA GUELERE, ELIDIO 

LEOCARDIO DA CONCEIÇÃO NETO, ROGÉRIO LUCIO DA SILVA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 808574

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o caso, o 

julgamento antecipado da lide, em atendimento ao disposto nos artigos 9º e 

10 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, 

instituídos pela nova lei adjetiva, intimem-se as partes para em 15(quinze) 

dias, querendo, especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (art. 357, II, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 133080 Nr: 18609-23.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M F G GOUDINHO & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A, JOSE EDUARDO LEITE - OAB:6517/MT, TULIO CESAR 

ZAGO - OAB:12.737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariany Renata Cáceres de 

Souza - OAB:23682/B, EVANDRO C. ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-B

 Código: 133080

 Vistos, etc.

 Em face da manifestação de fls. 1.278, HOMOLOGO a desistência do 

recurso de Embargos de Declaração aviado as fls. 1.273/1.277.

Outrossim, considerando a concessão de efeito suspensivo ao Resp. 

2431359, no RAI 1011471-23.2017.8.11.0000, noticiada as fls. 1.278, cuja 

cópia da decisão foi juntada as fls. 1.279/1280, aguarde-se o julgamento 

dos referidos recursos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 398353 Nr: 31679-97.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & MIRANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VENSON - 

OAB:27560, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128.341, ROSITA M. E. SCHROEDER - OAB:4.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 398353

 Vistos, etc.

 INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 113/114, eis que desacompanhado de 

qualquer elemento de prova das alegações aviadas.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito em 05(cinco) dias.

Intime-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.: 349628 Nr: 19953-63.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR VIANNA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VALIENTE ESCAMILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBLES VARGAS O 

RODRIGUES - OAB:5605

 Código: 349628

Vistos, etc.

Em face do teor da certidão de fls. 139, DEFIRO o pedido de adjudicação 

formulado pelo exequente, dos bens móveis penhorados as fls. 133, pelo 

valor da avaliação.

Expeça-se o Auto de Adjudicação, conforme dicção do artigo 877, caput, 

e §1º, do CPC, bem como o mandado de entrega dos bens ao exequente, 

conforme determina o artigo 877, II, do CPC.

Após perfectibilizada a adjudicação, intime-se o exequente para 

manifestar se ainda tem interesse neste feito, no prazo de 05(cinco) dias.

Intime-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.: 803825 Nr: 10283-25.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVANILSON BEZERRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO JULIO PEREIRA FILHO, JANETE 

MARIA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3.822

 Código: 803825

Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente para ciência e atendimento das providências 

relacionadas as fls. 194 pelo 6º Serviço Registral de Imóveis de Cuiabá, a 

fim de dar cabal cumprimento à transferência do imóvel determinada na 

sentença.

No que tange ao pedido de pagamento dos honorários periciais aviado 

pela expert as fls. 197/199, INTIMEM-SE os executados para pagamento 

espontâneo do débito – R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) - no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez por cento), além dos 

honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico percentual.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação dos executados, diga a 

exequente em 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 314852 Nr: 19348-54.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO DE ARRUDA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOLHA DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Código: 314852

 Vistos, etc.

 DEFIRO o pedido de fls. 204/205. Expeçam-se as certidões de crédito, na 

forma como requeridas, cabendo ao exequente noticiar nos autos a 

efetivação da habilitação pretendida, requerendo o que entender de 

direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 727089 Nr: 22941-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA ROSA AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, CPAUTO VEÍCULOS, 

TRANSAMERICA VEICULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT, CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 11.340-A, 

CELSO ROBERTO TEIXEIRA - OAB:10892, CLEODEMIR DE PAULA 

MARTINS - OAB:15347/MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - 

OAB:7794/MT
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 Código: 727089

 Vistos, etc.

Trata-se de reiteração do pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa executada, ao argumento de que esta última não 

detém qualquer patrimônio para saldar a presente execução.

Decido.

O pedido aviado encontra respaldo na legislação pátria vigente, no 

entanto, ausente nos autos a demonstração da inexistência de patrimônio 

da empresa executada para saldar a presente execução.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, 

dependente de requisitos comprovados nos autos para seu deferimento, 

ou seja, a regra é a separação entre o patrimônio da empresa e dos 

sócios e, somente possível a quebra do regramento quando houver 

dissolução irregular da sociedade, fraude à execução e a inexistência de 

bens da empresa passíveis de penhora.

 Deste modo, malgrado a empresa executada, devidamente intimada nos 

autos, através de seu patrono, tenha deixado transcorrer in albis o prazo 

para pagamento espontâneo da condenação, não há comprovação nos 

autos de que a devedora não tenha patrimônio para saldar a dívida 

perseguida nesta execução, pois sequer há registro no feito de que 

tenham sido envidadas tentativas de penhora via convênios Bacenjud e 

Renajud.

 Deste modo, INDEFIRO por ora, o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica.

Intime-se a exequente para que apresente o demonstrativo atualizado do 

débito em 05(cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para 

pesquisas de bens de propriedade da empresa executada via Bacenjud e 

Renajud.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 24 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 955119 Nr: 2682-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 

"GESC"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA DA SILVA & SILVA LTDA - ME, 

BIRENICE CORRÊA DA SILVA, VIVIANE MARIA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GOES LOBATO - 

OAB:34726-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 955119 Vistos, etc.Compulsando detidamente a certidão juntada 

as fls. 130, constata-se que o imóvel em questão foi alienado 

fiduciariamente, portanto não integra o patrimônio do devedor, razão pela 

qual inadmissível se torna a sua penhora.Nesse sentido:“(...).”Com efeito, 

o imóvel penhorado nestes autos foi alienado fiduciariamente à Caixa 

Econômica Federal, que é a possuidora indireta e a quem pertence o 

domínio do bem, tornando-se vedada a penhora do bem em execução 

movida conta o devedor fiduciante.Contudo, devo ressaltar que o CPC 

prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos sobre bens 

com alienação fiduciária:“Art. 835. A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem:(...)XII - direitos aquisitivos derivados 

de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; 

(...)”.Deste modo, em relação ao imóvel descrito na certidão de fls. 130, 

somente os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em 

garantia são passíveis de constrição., até que se opere a resolução da 

propriedade fiduciária. Nesse sentido: “(...).”Nesse contexto, a fim de 

evitar futura alegação de nulidade, CHAMO O FEITO A ORDEM e 

DESCONSTITUO a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula 

84.448.INTIME-SE o exequente para manifestar seu interesse na penhora 

dos direitos da devedora sobre o imóvel em questão e/ou indicar outros 

bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão 

da execução por 01 (um) ano e posterior arquivamento (§§ 1º e 2º, e 

inciso III, ambos do art. 921, do CPC).Por fim, fica desde já a parte 

Exequente cientificada de que a contagem do prazo de prescrição 

intercorrente previsto no art. 921, §4º, tem início automaticamente a partir 

do término da suspensão/paralisação do processo, pelo prazo que trata o 

§1º do referido artigo. 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.: 788438 Nr: 42409-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E OBRAS - 

CCO LTDA., EXTRA CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:206.649/SP

 EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL

Código nº 788438

VISTOS,

 Os Embargos do devedor em apenso (código n. 842762) interposto por 

CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E OBRAS – Cco LTDA foram julgados 

procedentes nesta data, reconhecendo que a presente execução foi 

ajuizada sem os documentos indispensáveis a comprovar a certeza, 

liquidez e exigibilidade da obrigação.

Por consequência, JULGO EXTINTA a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos dos 

Embargos do Devedor supra referido, certifique-se e inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 938665 Nr: 53970-18.2014.811.0041

 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: HUMBERTO DE SOUZA SILVA

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

SEGURO S/A

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

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerido para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 177/178.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842762 Nr: 46771-76.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E OBRAS - CCO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:206.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I c/c art. 919 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE os EMBARGOS DO DEVEDOR ofertado por CONSTRUÇÕES 

CONSULTORIA E OBRAS – Cco LTDA e por consequência JULGO 

EXTINTA a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (código 

n.788438) que lhe move M.A.COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte Embargada ao pagamento das custas, 

despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, no valor de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85,§2º 

do CPC.TRANSLADE-SE cópia da sentença para o feito executivo em 

apenso (cod.788438), e preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais.Publique-se. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes
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 Cod. Proc.: 391387 Nr: 26795-25.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA MORAES FIACADORI, RODRIGO 

MORAES FIACADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

MARIA APARECIDA K. CAETANO VIANNA - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:15604

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos, referente as fls. 329/334.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 842762 Nr: 46771-76.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUÇÕES CONSULTORIA E OBRAS - CCO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DORSI PEREIRA - 

OAB:206.649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Número do Processo: 46771-76.2013.811.0041 Cód. 842762.

Embargos à Execução – Processo de Execução.

Embargante: Construções Consultoria e Obras – Cco Ltda.

Embargada: M.A. Comércio e Serviços Ltda.

Data: 08 de novembro de 2017.

Horário: 14h40min

PRESENTES

O MM. Juiz Yale Sabo Mendes, a parte Embargante representada pela sua 

d. advogada Dra. Thais Marcelle de Paula Ferreira Da Silva (OAB/MT 

14.964).

Além dos estagiários: Marcio Benedito da Silva; Rafaela de Jesus Almeida; 

Matheus da Silva Bismark Rodrigues; Luiz Claudio Rodrigues Nobre; 

Dreyko Anderson Michelan; Thaynara Alexandrina de Oliveira.

 AUSENTES

 A parte Embargada e seu advogado.

OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência pelo MM. Juiz constatou a ausência da parte 

Embargada bem como a de seu d. advogado, apesar de devidamente 

intimada, restando assim prejudicado o ato.

 DELIBERAÇÕES

 Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

“Vistos:

1 – -Juntem nos autos os documentos apresentados em audiência.

2 – Voltem os autos conclusos para sentença.

3 - As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. 

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi determinado o encerramento deste 

termo.

 Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385702 Nr: 21511-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SILVA GONÇALVES

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:8194-A, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Código n.º 385702

VISTOS,

A parte Requerida interpôs às fls. 328/332 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

à sentença prolatada às fls. 325/327, alegando em síntese, a 

impossibilidade de julgamento em liquidação de sentença, e erro material 

com relação à data do sinistro.

Instada a manifestar a parte Autora deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão de fl.334.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

No que tange a alegação de impossibilidade do julgamento em liquidação 

por arbitramento, não assiste razão a parte Embargante, quanto à 

necessidade de realizá-la pelo procedimento comum, por não existir 

comprovação de fato novo.

Sobretudo, em homenagem ao princípio da economia processual, o caso 

somente necessitava de prova pericial para a valoração da indenização a 

ser pago aos sucessores, a fim de pagamento do Seguro Obrigatório, 

obedecendo, por tanto, o artigo 509, I c/c artigo 510 do Código de 

Processo Civil.

Outrossim, verifico que assiste razão ao Embargante, quanto à alegação 

de erro material quanto à data do ocorrido mencionado na sentença.

A parte Autora traz em sua exordial sendo a data do sinistro 15/12/2007, e 

o boletim de ocorrência juntado às fls. 21/23 identifica como sendo a data 

do fato em 15/12/2007.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

15/12/2007.

No mais, permanece a sentença de fls.325/327, tal como está lançada.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 349007 Nr: 19263-34.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, THIAGO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:25141/O

 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Processo Cód. nº 349007

VISTOS,

A parte Requerida interpôs às fls. 259/263, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

da sentença prolatada às fls. 257/258, alegando, em síntese, a 

impossibilidade de julgamento em liquidação de sentença.

Instada a manifestar, as fls. 266, a parte Autora concorda e requereu o 

deferimento do mesmo.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

No que tange a alegação de impossibilidade do julgamento em liquidação 

por arbitramento, não assiste razão a parte Embargante, quanto à 

necessidade de realizá-la pelo procedimento comum, por não existir 

comprovação de fato novo.

Sobretudo, em homenagem ao princípio da economia processual, o caso 

somente necessitava de prova pericial para a valoração da indenização, a 

fim de pagamento do Seguro Obrigatório, obedecendo, por tanto, o artigo 

509, I c/c artigo 510 do Código de Processo Civil.

ANTE O EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, 

não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via 

correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 

1022 do CPC JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1072417 Nr: 56381-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA FATIMA VILELA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:5781/MS

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar o valor da indenização relativa à 

“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores”, 

para o valor de R$ 4.725,00(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), 

fixando ainda, o valor dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação.No mais, permanece a sentença de 

fls. 108/109, tal como está lançada.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1282866 Nr: 2588-44.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA, SELOC - LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO LUCAS MILANO - 

OAB:24580, FABIANE TESSARI LIMA DA SILVA - OAB:OAB/PR 50.498, 

MARIANA ALMEIDA KATO - OAB:OAB/PR 66.346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto as fls. 20, e JULGO PROCEDENTE para revogar as decisões de 

fl. 16 e 19, e DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR PARA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO 

PRESENTE FEITO, com as devidas baixas, devendo ainda o Malote Digital 

de fl.14 e os respectivos documentos que o acompanharam serem 

novamente impressos de forma ordenada e encaminhados à secretaria do 

juízo para fins de juntada nos autos correlacionados à execução sob o n° 

38256-81.2015.811.0041 - código 1033276, sem qualquer ônus às 

partes.Por medida de cautela, certifique-se a ocorrência do presente nos 

autos da Execução em epígrafe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 29 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 928163 Nr: 48320-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LIMA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU PREVIDENCIA E VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELMARA FABIOLA MORAIS DA 

SILVA - OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Requerente para, manifestar 

acerca do desarquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028414-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

JOSE OJEDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LETICIA ROBERTA POZZOBON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1028414-55.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028088-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM (ADVOGADO(A))

LEONARDO JOSE VIRGINIO FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1028088-95.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se demanda 

denominada AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS aviada por LEONARDO JOSE VIRGINIO FIGUEIREDO em 

face da ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, 

pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida se abstenha de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

nº6/1644855-7 de titularidade do Autor. Assevera o Requerente que 

recebeu em sua residência fatura no valor exorbitante de R$11.422,18 

(onze mil, quatrocentos e vinte e dois reais com dezoito centavos), relativa 

ao maio/2018, com vencimento em 30/07/2018. Assim, reputando indevida 

a recuperação de consumo, a Requerente pugna pela concessão da tutela 

de urgência: [...] - A antecipação da tutela jurisdicional, inaudita altera 

pars, para que a Reclamada NÃO promova o corte da energia elétrica 

unidade consumidora (UC) número 6/1644855-7 no dia 25/08/2018, com a 

expedição de ofício judicial a ser cumprido pela Reclamada, devendo 

comprovar nos autos que o fez, sob pena de incorrer nas sanções por 

descumprimento de ordem judicial, e ser-lhe imputada multa cominatória 

diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais), que haverá de ser 

revertida à Reclamante, sem prejuízo das demais cominações legais; [...] 

(sic Id.14977317 pág.10). É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da 

tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados 

no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade 

do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Novo Código de Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada 

jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida 

como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de 

consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos 

termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com 

efeito, a probabilidade do direito se evidência pelo simples fato de que, se 

de um lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações 

contratuais, também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a 

respeito do motivo que levou o defeito no aparelho medidor/fraude, e mais 

ainda, quanto à forma de apuração do valor da “recuperação do 

consumo”. Igualmente, em se tratando de débito decorrente de diferença 

de consumo, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no 

sentido que o corte de energia em razão de suposta fraude no medidor 

apurado unilateralmente pela empresa concessionaria: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, 

PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada 

em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 

decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de 

ação ordinária, proposta pelo agravado em desfavor da Companhia Luz e 

Força Santa Cruz, objetivando, em síntese, a sua condenação ao 

pagamento dos danos por ele suportados, em dobro, em decorrência da 

indevida paralisação do fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de 

origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela 

ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de 

débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, 

unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento 
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reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do 

corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, 

AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no 

AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra 

MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª 

Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 

258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, 

Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 08/03/2017) Entendimento seguido pelo nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA 

– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) O Tribunal de origem, em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido.”(AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 

08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da mesma forma, o perigo de 

dano e de causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos 

dias atuais. Demais disso, a Resolução nº414/2010 da ANEEL prevê a 

interrupção dos serviços imediatamente nas seguintes hipóteses: Art. 168. 

A distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, 

quando constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia 

elétrica, sem que haja relação de consumo. Art. 172. A suspensão por 

inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173,ocorre pelo: I 

– não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de 

distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, 

previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do 

art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do 

consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. V - não pagamento 

de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja 

responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que 

vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; Portanto no 

caso dos autos, a alegação de inconsistência injustificada na recuperação 

de consumo realizada pela Requerida na unidade consumidora da Autora 

está estampada no Id.14977350 pág.2 e Id.14977871, que originou a 

recuperação de consumo no valor astronômico de R$11.422,18 (onze mil, 

quatrocentos e vinte e dois reais com dezoito centavos), demonstram que, 

a priori, eventual inadimplemento da fatura autoriza o corte imediato do 

serviço. Ao passo que elevado valor da recuperação do consumo 

(R$11.422,18), por si só justifica o inadimplemento do Autor, dado ao 

questionamento do débito, bem como a falta de recuso financeiro para o 

pagamento da fatura, se enquadra na hipótese do artigo 172, I da referida 

resolução. Destarte, o perigo do dano também esta caraterizado para o 

deferimento da medida preventiva, até que se discuta a legalidade da 

cobrança. Por oportuno assinalar que, esta decisão não faz coisa julgada, 

podendo ser revista em caso de apresentação de elementos capazes de 

reformar a convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a 

medida. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a 

parte Requerida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A se ABSTENHA de suspender e realizar qualquer tipo de cobrança 

constritiva em relação a recuperação de consumo sub judice 

(Id.14977350), sobre Unidade Consumidora 6/1644855-7 de titularidade do 

Autor LEONARDO JOSE VIRGINIO FIGUEIREDO, registrada no endereço 

residencial localizado na Avenida das Torres, S/N, Quadra 1B, Lote 26, 

Residencial Claudio Marche, CEP 78.076-316, nesta Capital; ou se for o 

caso, RESTABELEÇA o fornecimento dos serviços no prazo de 24h (vinte 

e quatro horas), sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – 

CDC), além de recair em MULTA por descumprimento POR HORA que fixo 

em R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida 

para conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, consignando 

as advertências dos artigo 334 e artigo 335, do Código de Processo Civil. 

Por derradeiro, DETERMINO que a Secretaria, através do acesso virtual do 

Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 

do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de 

conciliação a ser designada, devendo a parte Requerente ser intimada na 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Fica desde já autorizado a 

cumprimento do competente mandado judicial, pelo Oficial de Justiça do 

Plantão. Com fulcro no artigo 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028222-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SULA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1028222-25.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO aventada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de SULA DE OLIVEIRA, 

com fundamento no Decreto nº911/1969 (Contrato Alienação Fiduciária). 

Diante do teor da exordial e fundamento jurídico que a embasa, verifico 

que restou evidenciado a essência bancária do procedimento. Sobre o 

assunto, com a devida autorização do artigo 44 do CPC, este Estado 

através da norma de organização judiciária deste Tribunal (Provimento n. 

04/2008/CM, retificada pela Resolução nº11/2017/TP), assim 

regulamentou: Provimento nº04/2008/CM Art. 1º - Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I - as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a serem denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os efeitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º - Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento; inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. Resolução nº11/2017/TP Processar e julgar os feitos relativos a 
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causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central e cartas precatórias cíveis 

de sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário. Por derradeiro, o 

artigo 64, §1º do CPC, estabelece que a incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício. ANTE O EXPOSTO, considerando a regra do art. 1º, I, 

§1º, do Provimento nº 004/2008/CM c/c Resolução nº11/2017/TP, bem 

assim a hipótese do art. 64, §1º, do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o presente feito, e por 

consequência DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas 

Especializadas de Direito Bancário. Proceda-se as baixas de estilo e 

encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja realizada a 

redistribuição do presente ao Juízo Cível competente. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028414-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH ROBERTA E SILVA POZZOBON (ADVOGADO(A))

JOSE OJEDA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LETICIA ROBERTA POZZOBON (ADVOGADO(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 DECISÃO Processo: 1028414-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE OJEDA DE ALMEIDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos etc. Jose Ojeda de Almeida ajuizou a presente 

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência 

c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em face de Unimed Cuiabá – 

Cooperativa de Trabalho Médico, ambos qualificados nos autos. O 

Requerente pretende, em sede de tutela de urgência, que a Requerida 

autorize a cobertura do tratamento braquiterapia por iodo na clínica “A. C. 

Camargo Center” ou indique outro local credenciado ao plano que forneça 

o tratamento prescrito. Alega, em síntese, que foi diagnosticado com 

adenocarcinoma de próstata – CID C61 (câncer de próstata), tendo seu 

médico indicado o tratamento braquiterapia por iodo, mas a Requerida 

negou o custeio. Salienta que realizou tratamento por quimioterapia 

anteriormente, mas não melhorou seu quadro clínico. Aponta a urgência do 

pedido. Juntou com a inicial 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. A inicial vem acompanhada com 

documentos (id n. 15029300 e 15029303) que comprovam a relação 

jurídica existente entre as partes, bem como a prescrição médica para 

realização do tratamento mencionado na exordial (id n. 15029218), 

evidenciando a probabilidade do direito da parte Autora. Além disso, o 

documento de id n. 15029218 indica, ao menos neste momento 

processual, que a Requerida não autorizou o custeio do tratamento na 

forma prescrita e por médico especialista e de confiança do Requerente. 

Por sua vez, o perigo do dano resta evidente diante do grave quadro 

clínico apresentado pelo Requerente, visto que está acometido de câncer 

na próstata e a ausência de uma sequência no tratamento prescrito 

poderá acarretar danos irreparáveis à sua saúde. Nesse contexto, não 

pode a Requerida negar a cobertura do tratamento na forma prescrita, 

indo de encontro a recomendação médica quanto à imprescindibilidade do 

procedimento. Somado a isso, salienta-se que no caso em tela estão em 

jogo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 

efetividade da atividade jurisdicional. Consigne-se, ainda, a inexistência de 

irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do Código de Processo Civil), 

porquanto o que se procura é o efeito do tratamento médico às expensas 

da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido 

inicial, terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi 

obrigada a suportar. Desta forma, nesta fase de cognição sumária, 

entendo que estão presentes os requisitos exigidos em lei para 

deferimento da tutela na forma pretendida. Diante do exposto, nos termos 

do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência 

reivindicada para determinar que a Requerida autorize/custeie, no prazo 

de 02 (dois) dias, a cobertura do tratamento braquiterapia por iodo na 

clínica “A. C. Camargo Center” ou indique ao Autor outro local credenciado 

ao plano que forneça o tratamento prescrito Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 do Código de 

Processo Civil) para 03 de dezembro de 2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na sala 01 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). Tratando-se de vício sanável, determino que o Requerente 

comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas e 

taxas judiciárias, sob pena de revogação da tutela deferida e 

cancelamento da distribuição. Sirva a presente decisão como mandado 

que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça plantonista, caso 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Tatiane Colombo Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022939-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

carlos eduardo duarte teixeira (ADVOGADO(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 DECISÃO Processo: 1022939-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Diante das alegações 

dispostas na petição de n. 14897726 em que a parte Autora alega que a 

Requerida não teria cumprido a tutela de urgência deferida na decisão de 

n. 14736049, determino que a Demandada seja intimada, para que, no 

prazo de 24horas, comprove nos autos o integral cumprimento da ordem 

judicial disposta na decisão supracitada, sob pena de acréscimo da multa 

para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) por dia de descumprimento. 

Decorrido o prazo, manifeste-se a parte Autora. Cumpra-se. Tatiane 

Colombo Juíza de Direito em Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021773-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAINE DIANE BARBOSA DE JESUS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1021773-85.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, LAIANE DIANE BARBOSA DE 

JESUS, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAL, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 12/05/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à politrauma e fratura no 

plato tibial. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil 

e quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 9007479. A Requerida apresentou contestação id. 

10215084, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 
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inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10853993. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11401145. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 9007479), 

Relatório Médico (id. 9007484), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 10853993, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 10853993), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro independentemente do 

grau das lesões oriundas de acidente automobilístico, a incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da data que tomou conhecimento do 

acidente e correção monetária sobre o montante a partir da entrada em 

vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 
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desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente LAIANE DIANE BARBOSA DE 

JESUS, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/05/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026795-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TEIXEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1026795-27.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, LAERCIO TEIXEIRA DOS 

SANTOS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAL, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 28/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à politrauma e fratura na 

perna. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório, no montante de R$ 13.500,00, (Treze mil e 

quinhentos reais), referente à sua invalidez permanente, ocasionada por 

acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 9655220. A Requerida apresentou contestação id. 

11108664, arguindo em preliminar pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10850281. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11401165. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, 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 
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a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 9655220), Relatório Médico (id. 9655275), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 10850281, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 10850281), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do 

seguro independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da data que tomou conhecimento do acidente, qual seja do protocolo 

administratvo e correção monetária sobre o montante a partir da entrada 

em vigor da medida provisória n.340 (29/12/2006), enquanto a 

condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 
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de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente LAERCIO TEIXEIRA DOS 

SANTOS, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 28/06/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018440-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.M DA SILVA SEGURANCA E REFORMAS - ME (EXEQUENTE)

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1018440-91.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038853-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCO ANDREI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1038853-62.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação, dispensada a 

anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003183-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS REIS GONCALVES (AUTOR(A))

MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

LUZIA HELENA DE SOUZA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 1003183-60.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Autora 

propugnou pela extinção do feito por desistência da ação (id.12619692), 

dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido citada. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Autorizo, desde logo, a 

parte autora a desentranhar os documentos de que necessitar, mediante 

recibo e cópia nos autos. Depois de observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021214-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CLEMENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NATALY DE SOUSA DIAS (ADVOGADO(A))

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°- 1021214—31.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

12853485 requer a extinção do presente feito por desistência da ação, 

com anuência da parte Requerida (id. 13632670). Ante o exposto, nos 

termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente feito, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) pela parte Requerente, 

ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da 

justiça gratuita (art. 98 do CPC). Autorizo, desde logo, a parte autora a 

desentranhar os documentos de que necessitar, mediante recibo e cópia 

nos autos. Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE 

os autos, inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012904-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OSVALDO LIZOT (REQUERENTE)

FABRICIO TORBAY GORAYEB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZAMPIERI FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc. n° - 1012904-02.2018.8.11.0041 (LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar o 

recolhimento das custas processuais, estando o processo paralisado há 

mais de 30 dias, conforme certidão retro, dando ensejo ao cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015. Cumpre ressaltar o 

fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na 

medida em que o processo não será extinto em razão do abandono de 
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causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas e 

documentos necessários para propositura da ação). Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA : 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN 

ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A 

ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de 

preparo no prazo de 30 dias impõe o cancelamento da distribuição, 

independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - 

Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA 

NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 

CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. 

DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para 

que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de 

pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não 

configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM 

O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 

DIAS. DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA 

INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O 

recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao 

cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do 

protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos 

termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, 

contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do 

depósito, quando necessário procedimento que independente da parte 

impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - 

Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/05/2011, DJe 11/05/2011) ANTE O EXPOSTO, nos termos do Art. 290, 

485, I, 321, paragrafo único e 330, IV, todos do CPC/2015, INDEFIRO a 

PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Por consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO 

dos autos pela secretaria, sem necessidade do cancelamento da 

distribuição (item 2.14.2.1 da CNGC alterado pelo Provimento n. 

82/2014-CGJ). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002783-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATHERINE MARIE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° - 100278-12.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014991-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (EXEQUENTE)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n°- 1014991-28.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 13919781, informou nos autos que houve pagamento do débito pela 

parte Executada, propugnando pela extinção do feito. Desta feita, nos 

termos do artigo 924, II, c/c 925 do CPC, DECLARO EXTINTO o presente 

feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas remanescentes ao encargo 

da parte Executada, nos termos do Art. 90 do CPC. Depois de observadas 

as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive com baixa no 

Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028475-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

RAFAEL JONE DE MORAIS ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P r o c e s s o 

n°1028475-47.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerida interpôs ID. 

13918974 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença prolatada ID. 

13730370, alegando em síntese erro material com relação à data do 

sinistro. Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante, quanto à 

alegação de erro material quanto à data do ocorrido mencionado na 

sentença. A parte Autora traz em sua exordial sendo a data do sinistro 

17/07/2017, entretanto a certidão de ocorrência juntada pela parte 

Requerente identifica como sendo a data do fato em 17/06/2017. ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022 e seguintes do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a data do sinistro para: 

17/06/2017. No mais, permanece a sentença de id. 13830370, tal como 

está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012355-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARCELO SOUZA CHAVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Proc. nº - 1012355-26.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs id. 13797879, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença prolatada id. 13733084, alegando, em síntese, 

a existência de contradição no tocante ao valor apurado da indenização a 

ser paga, com o valor quantificado pela pericia realizada. Instada a 

manifestar, a parte Requerente deixou transcorrer in albis o prazo, 
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conforme certidão id. 14714097. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, a 

indenização devida deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, apurada no laudo pericial de (id. 10484914), em 

conformidade com o artigo 3°, §1°, inciso II, da Lei 6.194/74, juntamente 

com a tabela anexa a lei supramencionada. Pela referida tabela, entendo 

há de ser retificado o valor da indenização para a perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores, que deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem ainda, ao grau de 

repercussão leve referente em - 25% (vinte e cinco por cento), 

correspondendo, portanto a R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 

1022 e seguintes do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente para retificar o 

valor da indenização relativa à “perda anatômica e/ou funcional completa 

de um dos membros superiores”, para o valor de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). No mais, 

permanece a sentença de id. 13733084, tal como está lançada. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013448-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANDRESON BORGES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Proc nº 1013448-24.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs ID. 13527018, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença prolatada ID. 13373929, alegando, em síntese, 

a existência de contradição no tocante ao valor apurado da indenização a 

ser paga, com o valor quantificado pela pericia realizada. Instada a 

manifestar, ID. 14590899, a parte Requerente discordou do alegado e 

requereu o indeferimento do mesmo. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, 

a indenização devida deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, apurada no laudo pericial realizado de ID. 10177300 , 

em conformidade com o artigo 3°, §1°, inciso II, da Lei 6.194/74, juntamente 

com a tabela anexa a lei supramencionada. Pela referida tabela, entendo 

há de ser retificado o valor da indenização para a perda completa da 

mobilidade de um segmento da coluna cervical, que deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), bem ainda, ao grau de repercussão leve 

referente em - 25% (vinte e cinco por cento), correspondendo, portanto a 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar a lesão relativa à “perda 

completa da mobilidade de um segmento da coluna cervical”, para o valor 

de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). No mais, permanece a sentença de ID: 13373929, tal como está 

lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024978-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ROGERIO LEMES DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Proc nº - 1024978-25.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, Em que pese à insurgência da parte Embargante declinada ID. 

43743967/13744186, entendo que não merecem guarida, porquanto à 

simples leitura das questões ventiladas, dizem respeito à reapreciação da 

decisão, para o qual não se prestam os embargos de declaração. 

Ademais, o julgador não está obrigado a aplicar o direito conforme a 

pretensão das partes, mas sim de acordo com os ditames da Lei, e o seu 

livre convencimento, que deve ser justificadamente demonstrado, em suas 

razões de decidir, como ocorreu no caso em tela. Desta feita, não há que 

se falar em omissão ou contradição quando suscitados os elementos de 

convicção para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio 

inserto no artigo 371 do Código de Processo Civil. Assim, as alegações do 

Embargante não se enquadram em nenhum dos permissivos do artigo 

1022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que sejam revistas as 

razões do julgamento, providência descabida por essa via. ANTE O 

EXPOSTO, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta 

para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e 

seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028194-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE OLIVEIRA BARROS (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028194-91.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ROGERIO DE OLIVEIRA 

BARROS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 02/07/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

fratura no pé e na mão direita. Por tais motivos requer a condenação da 

Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior sálario mínimo vigente, referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 9803764. A Requerida 

apresentou contestação no id. 13546963, arguindo em preliminar pela 

necessidade de inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A no polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência de 

documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Requereu que em caso de eventual condenação, a correção 

monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 580 

do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados 

em no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 

Laudo pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 13384134. 

Impugnação à contestação no id.13698309. A parte Requerente por sua 

vez, apresentou manifestação (id. 13388922) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 
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seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e os Relatórios Médicos (id. 9803764), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13384134, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13384134), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do valor do 

seguro independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a 

partir do evento danoso, enquanto a condenação determinou o pagamento 

do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a aplicação 

dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento Sumulado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência recíproca, 

custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados 

proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram 

atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência 

recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo 

poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 

20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte 

sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência 

recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso 

pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As despesas 

processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre 

as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma 

proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 

2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto da ação 

configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz à 

repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 
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2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ROGERIO DE OLIVEIRA 

BARROS, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/07/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026607-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ALAILCE BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1026607-34.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, ALAILCE BEZERRA DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 23/03/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à fratura do membro inferior 

direito. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do 

maior sálario mínimo vigente, referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 9623956. A Requerida apresentou 

contestação no id. 13519578, arguindo em preliminar pela inépcia da inicial 

por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de 

pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência 

do laudo do iml documento imprescindível para a demanda. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido ante a ausência de requisitos 

autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o não 

pagamento do prêmio, discorreu pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação 

ao salário mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela 

da SUSEP para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Requereu que em caso de eventual condenação, a correção 

monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os 

juros moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 

do STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados 

em no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no id. 13373282. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 13383112) tecendo 

acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Impugnação à contestação no id.13698728. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – 

CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No 

que concerne à necessidade de prévio requerimento administrativo para a 

cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no 

julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema 

Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso (03/09/2014), 

se faz necessário o requerimento administrativo prévio, aplicando regra de 

transição às demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o 

eminente Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – LAUDO IML. No tocante a 

aventada obrigatoriedade na apresentação de laudo pericial elaborado 

pelo IML para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, não há se 

falar em tal exigência porquanto não constam no rol previsto no artigo 5º 

§1º alíneas “a” e “b” da lei 6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial 

competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte. b) 

Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por 

hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no 

órgão policial competente - no caso de danos pessoais. Desta feita, não 

há razão para o acolhimento da preliminar supramencionada. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 9623956) e os 

Relatórios Médicos (id. 9623959), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 13373282, concluindo de maneira inequívoca 
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pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Importante se diga 

que o não pagamento do prêmio do seguro do veículo envolvido, assim 

como o fato de não ter sido identificado o veículo por ocasião do acidente, 

não obsta o recebimento da indenização, tampouco que a cobrança de 

qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de 

Justiça, assim enunciada: 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. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 13373282), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento da integralidade do 

valor do seguro independentemente do grau das lesões oriundas de 

acidente automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) 

ai mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, a partir do evento danoso, enquanto a condenação determinou o 

pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez permanente, com a 

aplicação dos juros e correção monetária, tudo conforme entendimento 

Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na hipótese de sucumbência 

recíproca, custas processuais e os honorários advocatícios devem ser 

estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes 

que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, ensinam Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. Sucumbência recíproca. Há 

sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o 

processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, 

sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando 

a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a 

sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição 

de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição proporcional. As 

despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser 

rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de 

forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª ed., São 

Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior àquele objeto 

da ação configura sucumbência recíproca, e, consequentemente, conduz 

à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários 

advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos 

da Súmula 326/STJ. A propósito trago a lume recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

1.167.992 - MT (2017/0228735-1) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE 

ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - MT012790A AGRAVADO : 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADOS : 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MT008184A FAGNER DA SILVA 

BOTOF - MT012903 AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO 

EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM 

MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO 

PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se 

de agravo interposto por KLEBER DOS SANTOS DE ANDRADE contra 

decisão de inadmissibilidade do recurso especial apresentado, com 

fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 127 de 529



suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, pagar a Requerente ALAILCE 

BEZERRA DA SILVA , a quantia de R$ R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

23/03/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% 

para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 

98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005411-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAILA TAIS DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N. 1005411-71.2018.8.11.0041 (P) VISTOS, Em consulta ao sistema 

verifico que a causa de pedir e o pedido de indenização do Seguro DPVAT 

postulado pela parte LUCAS GABRIEL DE ARRUDA BRAZ, representado 

por sua genitora TAILA LAIS DE ARRUDA é decorrente do mesmo 

acidente ocorrido no dia 26/10/2017, e que anteriormente a propositura 

desta demanda, foi ajuizada outra ação em 23/01/2018, distribuída à 3ª 

Vara Cível desta Comarca, sob n. 1001239-86.2018.8.11.0041. No caso, 

ainda que o polo passivo esteja ocupado por partes 

Requeridas/Seguradoras diferentes, ambas integram o Consórcio de 

Seguros DVPAT, circunstância que não descaracteriza o reconhecimento 

da litispendência ou da coisa julgada, uma vez que é pacífico o 

entendimento no Colendo Superior Tribunal de Justiça, que “qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório” (AgRg no Ag n. 

742443/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighy, DJ de 24-04-2006) Entretanto, a 

extinção do processo não é o bastante. Isto porque a toda evidência, a 

parte Autora agiu de modo temerário ao propor ação judicial idêntica a já 

ajuizada, além de ter constituído advogados distintos para a mesma 

finalidade, utilizando-se assim do processo para conseguir finalidade 

ilegal, que é senão, receber a indenização do Seguro DPVAT em 

duplicidade, atos que revelam a litigância de má-fé, conforme previsto nos 

incisos III e V do artigo 80 da Legislação Processual Civil vigente. Por 

esses motivos, na forma do artigo 81 do Códex Instrumental, deve ser 

condenada ao pagamento de multa no montante correspondente a 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: A parte 

que intencionalmente ajuíza várias cautelares, com o mesmo objetivo, até 

lograr êxito no provimento liminar, configurando litispendência, litiga de 

má-fé, devendo ser condenado na multa específica (REsp n. 108.973/MG, 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). ANTE O EXPOSTO, com lastro nos §§ 

1º, 2º e 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil, reconheço a 

litispendência desta ação com processo que tramita perante a 3ª Vara 

Cível desta Comarca, registrado com o n. 1001239-86.2018.8.11.0041; Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, na forma do inciso V do artigo 485 do mesmo Diploma Legal; 

RETIFIQUE a autuação do processo para constar corretamente no polo 

ativo o nome da parte Autora LUCAS GABRIEL DE ARRUDA BRAZ, 

representado por sua genitora TAILA LAIS DE ARRUDA. CONDENO a 

parte Autora ao pagamento de multa no montante correspondente a 10% 

sobre o valor atualizado da causa na forma do artigo 81 do Códex 

Instrumental, ressalvando que o fato de ser beneficiário da gratuidade não 

afasta o dever de pagar as multas processuais impostas, nos termos do 

§4º do artigo 98 do CPC. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. Oficie-se 

ao juízo da 3º Vara Cível e à OAB/MT, encaminhando-se cópia da 

presente decisão para providências que entender pertinente. Por fim, 

determino a remessa de cópia integral destes autos ao Procurador-Geral 

de Justiça, nos termos do art.40 do CPP, para que, querendo, investigue 

eventuais fraudes ao Sistema DPVAT, consistente na propositura de 

idênticas demandas contra seguradoras diversas. Após o trânsito em 

julgado e respectivo pagamento das imposições supra mencionadas, 

arquive-se o presente com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019012-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COSTA & BRITO INCORPORADORA LTDA. (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº. 1019012-18.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes juntado ID. 

14067446/14067479 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no ID. 14486451 em favor da 

parte Requerente, a ser creditado na conta indicada no ID. 14515114 

conforme acordado na avença. DEFIRO o pedido de expedição formulado 

no item 13. b) da avença. As partes ficam dispensadas do pagamento de 

eventuais custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. 

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024434-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe de Oliveira Alexandrino (REQUERENTE)

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024434-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FELIPE DE 

OLIVEIRA ALEXANDRINO REQUERIDO: AVIANCA M Vistos. Designo o dia 

12.09.2018 às 15h30min para a inquirição da testemunha CAMILA 

FERNANDA DE SOUZA. Considerando o que preconiza o art. 455 do 

Código de Processo Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte interessada 

intimar a(s) testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do local da 

solenidade designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se 

preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de 

intimação, sob pena de, em caso de não comparecimento ou de inércia na 

realização da intimação, ser considerado como desistência da inquirição 

da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil). 

Comunique-se ao r. Juízo Deprecante da data designada para realização 

do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, 

advertindo de que a ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade 

acarretará em dispensa da produção da prova e devolução imediata da 

missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo 
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Civil). Às providências, com observância das disposições pertinentes da 

CNGC. Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024434-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Felipe de Oliveira Alexandrino (REQUERENTE)

FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1024434-03.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FELIPE DE 

OLIVEIRA ALEXANDRINO REQUERIDO: AVIANCA M Vistos. Designo o dia 

12.09.2018 às 15h30min para a inquirição da testemunha CAMILA 

FERNANDA DE SOUZA. Considerando o que preconiza o art. 455 do 

Código de Processo Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte interessada 

intimar a(s) testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do local da 

solenidade designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se 

preferir, conduzir a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de 

intimação, sob pena de, em caso de não comparecimento ou de inércia na 

realização da intimação, ser considerado como desistência da inquirição 

da(s) testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil). 

Comunique-se ao r. Juízo Deprecante da data designada para realização 

do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, 

advertindo de que a ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade 

acarretará em dispensa da produção da prova e devolução imediata da 

missiva ao r. Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo 

Civil). Às providências, com observância das disposições pertinentes da 

CNGC. Cuiabá/MT, 07 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027598-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDALINA RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA (REQUERENTE)

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GILDA NOGUEIRA DE ASSIS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027598-73.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SIDALINA 

RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA REQUERIDO: MARIA GILDA NOGUEIRA DE 

ASSIS - ME AT Vistos. Considerando que o documento de negativação 

acostado nos autos não tem força probante necessária a conferir 

segurança jurídica à análise do pleito liminar, posto que emitido há mais de 

05 cinco meses (Id. nº 14887096), INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial com o fito de juntar 

aos autos comprovante de negativação devidamente atualizado, a 

comprovar que os seus dados permanecem inclusos nos órgãos de 

restrição ao crédito, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no 

art. 321 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, retornem os autos 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027866-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUERINO TOLDO (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 1027866-30.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RODRIGO 

QUERINO TOLDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS AT Vistos. Trata-se de Obrigação de Fazer com pedido de tutela 

de urgência, ajuizado por Rodrigo Querino Toldo com pedido de 

distribuição por dependência aos autos nº 1022254-14.2018.8.11.0041, 

em trâmite perante a 10ª Vara Cível desta Comarca. Ocorre que, em que 

pese à petição inicial tenha sido endereçada ao anotado Juízo, a demanda 

foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim 

sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 10ª Vara 

Cível desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027905-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEU JOAOZINHO SGUAREZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1027905-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCOS 

APARECIDO DE AGUIAR REQUERIDO: ALFEU JOAOZINHO SGUAREZI M 

Vistos. Ao que se extrai dos autos, a carta precatória protocolada neste 

Juízo não preenche os requisitos descritos no art. 260 do Código de 

Processo Civil, vez que não veio acompanhada de documentos essenciais 

ao ato deprecado. Com efeito, a missiva não veio instruída com cópia da 

inicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado (inciso II[1] do 

art. 260 do CPC). Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que traga 

aos autos cópia da inicial e procuração outorgada ao seu patrono no 

prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a, ainda, que a inércia por mais de 30 

(trinta) dias acarretará na devolução da presente missiva sem o devido 

cumprimento (art. 393 da CNGC e art. 267, inciso I, do Código de Processo 

Civil). Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na 

forma deprecada, servindo cópia da missiva como mandado. Em seguida, 

devolva-se à origem com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] Art. 260. São requisitos das cartas de ordem, precatória e 

rogatória: (...) II - o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do 

instrumento do mandato conferido ao advogado; (...)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021356-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON SEGANFREDO (ADVOGADO(A))

EDSON CARLOS AMIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021356-98.2018.8.11.0041 REQUERENTE: EDSON 

CARLOS AMIM REQUERIDO: SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - ME M 

Vistos. Comunique-se ao r. Juízo deprecante que não houve tempo hábil 

para citação do requerido para comparecer a audiência, solicitando que 

informe nova data para realização da audiência de conciliação, com prazo 

suficiente a dar fiel cumprimento ao ato deprecado. Às providências, com 

observância das disposições pertinentes da CNGC. Serve a presente 

como Ofício. Cuiabá/MT, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028036-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO VALDEZ (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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 1028036-02.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CARLOS 
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ALBERTO VALDEZ 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 14968466, 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, 28 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026694-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FARIAS DOS ANJOS (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/18 às 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016374-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KUMUCHIAN (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 1016374-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALEXANDRE 

KUMUCHIAN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando o teor da petição constante no movimento Id. 

14979156, DEFIRO o pedido de antecipação da audiência de conciliação, 

pelo que REDESIGNO o ato para o dia 30 de agosto de 2018, as 10h00min, 

a ser realizado na Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as 

partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC) e, dada a proximidade do ato, via contato telefônico. 

Cumpra-se e, após, remetam-se os autos com urgência à Central de 

Conciliação. Cuiabá, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016374-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KUMUCHIAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016374-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALEXANDRE 

KUMUCHIAN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando o teor da petição constante no movimento Id. 

14979156, DEFIRO o pedido de antecipação da audiência de conciliação, 

pelo que REDESIGNO o ato para o dia 30 de agosto de 2018, as 10h00min, 

a ser realizado na Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as 

partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC) e, dada a proximidade do ato, via contato telefônico. 

Cumpra-se e, após, remetam-se os autos com urgência à Central de 

Conciliação. Cuiabá, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016374-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE KUMUCHIAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016374-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALEXANDRE 

KUMUCHIAN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Considerando o teor da petição constante no movimento Id. 

14979156, DEFIRO o pedido de antecipação da audiência de conciliação, 

pelo que REDESIGNO o ato para o dia 30 de agosto de 2018, as 10h00min, 

a ser realizado na Central de Conciliação e Mediação. INTIMEM-SE as 

partes da data designada para a audiência de conciliação, com as 

advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo ambas as partes ser intimadas na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, c/c art. 

270, ambos do CPC) e, dada a proximidade do ato, via contato telefônico. 

Cumpra-se e, após, remetam-se os autos com urgência à Central de 

Conciliação. Cuiabá, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018031-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH (ADVOGADO(A))

RB COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Nesta data, INTIMO Vossa Senhoria para apresentar 

proposta de pagamento do débito remanescente informado na petição de 

Id. nº 14383187, conforme último parágrafo do despacho lançado no 

movimento nº 11374256. CUIABÁ , 29 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, SUELEN DE MELLO RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 8ª VARA CÍVEL 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, 
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CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016734-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO COSTA (REQUERENTE)

FERNANDO DAMASCENO PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte exequente/autora para juntar nos autos a guia e o 

comprovante de pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017789-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ECOPIAS - COPIADORA E ENCADERNADORA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALIMAGEM SERVICOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI 

(REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 23/10/18 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017874-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EVELYN MARTINS LEITE (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 23/10/18 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 320257 Nr: 22261-09.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENSOU WOODY INDUSTRIAL E COMERCIAL 

MADEIREIRA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉA KARINE TRAGE BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, 

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5.380/MT, ÍRIA MARIA 

DAVANSE PIERONI - OAB:7097, ITAMAR FRANCISCONI SILVA FILHO - 

OAB:7954, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT, 

SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180, THERMYSTOCLES N. A 

FIGUEIREDO - OAB:9.690E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .2.RENAJUD:Por outro lado, caso a penhora de numerários resulte 

infrutífera ou insuficiente, DEFIRO o pedido de busca junto ao sistema 

RENAJUD.Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos 

veículos localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente 

decisão, em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição 

veicular, como termo de constrição, independentemente de outra 

formalidade.Neste caso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestar acerca da restrição lançada via sistema 

RENAJUD, esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do 

bem - devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim 

como indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de 

Processo Civil.Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da 

penhora, assim como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, 

requeira a substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o 

art. 847 do citado Diploma Processual.Havendo manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE a parte exequente para exercer o contraditório no 

prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com os artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil.3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas 

todas as buscas via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido 

localizados bens hábeis a assegurar o pagamento do débito exequendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1046615 Nr: 44668-28.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COUROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOARES 

BERNARDES - OAB:13613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 Com efeito, julgo extinto o feito em relação ao pedido de repetição de 

indébito. Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a 

V], visando possibilitar seu encaminhamento à fase instrutória, em 

atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de 

Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das 

partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para que 

especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que 

pretendem com elas comprovar.Para que as partes satisfaçam com o 

estabelecido, FIXO o prazo sucessivo de 10 (dez) dias, primeiro à parte 

autora e, posteriormente, à parte ré, independente de nova intimação e 

sob pena de preclusão.Havendo ou não manifestação, certifique-se o 

necessário e, após, venham os autos conclusos.Por fim, ressalto que, nos 

termos do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, a conciliação 

poderá ser realizada a qualquer tempo, bastando apenas que as partes 

manifestem o interesse nos autos. Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 789716 Nr: 43742-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLICOUROS INDUSTRIA E COM. DE COURUS EXP. E 

IMP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSÉ SÁVIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CÉSAR DE ALMEIDA - 

OAB:56178-SP, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo, em igual prazo, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 242669 Nr: 11095-14.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PINHO CALAZANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANESIO XAVIER DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE 

CALAZANS - OAB:18550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE XAVIER SILVA - 

OAB:1.999-A/MT

 Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fls. 161/162 formulado pelo terceiro 

Fernando Torbay Gorayeb. Isso porque, é desnecessária sua inclusão 

como interessado no feito, pois seu crédito oriundo dos autos - Código 

397654, da 4ª Vara Cível, já se encontra penhorado no rosto destes 

autos, o que é suficiente para garantir que em havendo constrição de 

bens ou valores em favor do ora exequente, a fração correspondente 

será vinculada àquele feito.

 DEFIRO o pedido de fls. 191/192.

INCLUA-SE a Srª Joselina Borges de Oliveira no polo passivo, uma vez 

que é representante do espólio do executado Anésio Xavier da Silva.

Intime-se pessoalmente a representante Joselina Borges de Oliveira para 

tomar conhecimento desta inclusão, bem como para constituir advogado.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

 Intime-se, desta decisão, o terceiro Fernando Torbay Gorayeb, por seu 

advogado.

Cuiabá - MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 217875 Nr: 26602-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, LAURA 

MARIA DE ALMEIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR RAMOS DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ BERNARDO DUZANOWSKI 

- OAB:7528, DALILA COELHO DA SILVA - OAB:6.106/MT, RAFAEL 

SANCHES - OAB:3587-A/MT, THIAGO COELHO DA CUNHA - 

OAB:16317-MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA PEREIRA CONAGIN - 

OAB:12598/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070/MT

 DEFIRO o pedido de fls. 391/392 para penhora de crédito do executado 

Osmar Ramos de Lara junto à 3ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, desta Comarca, no rosto dos autos nº 1000345-13.2018 

(PJE), no montante suficiente para assegurar o adimplemento do débito 

exequendo, em conformidade com o cálculo de fl. 393, qual seja, R$ 

161.248,00 (cento e sessenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais).

 EXPEÇA-SE mandado de penhora.

Efetivada a penhora, INTIME-SE a parte executada da constrição realizada, 

por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com 

aviso de recebimento.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 943003 Nr: 56326-83.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A P ROGOVSKI DA SILVA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1.581-MT, ELIANE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 Ante o exposto, face o reconhecimento da nulidade suscitada em 

preliminar, ACOLHO OS EMBARGOS, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, reconhecendo a nulidade da citação por 

edital.Julgo prejudicados os demais pedidos formulados.CONDENO a parte 

embargada ao pagamento das custas processuais.Sem honorários. 

Proceda com a juntada de cópia da presente sentença nos autos 

principais (autos nº 19909-39.2011.811.0041, Código 724263) e, após 

trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de esti lo.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.INTIME-SE pessoalmente 

a Defensoria Pública.Cuiabá-MT, 24 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 724263 Nr: 19909-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A P ROGOVSKI DA SILVA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, ELIANE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Em razão da nulidade da citação por edital reconhecida, nesta data, nos 

autos dos embargos em apenso, determino nova tentativa de citação da 

executada.

Cite-se a executada no endereço descrito no seu cadastro do CNPJ em 

anexo, fazendo constar além da razão social, o nome fantasia "Instituo 

Vult".

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 77880 Nr: 4033-69.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HABITACIONAL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LENIR CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO HENRIQUE PERES 

CESTARI - OAB:4909-B/MT

 Compulsando os autos, verifica-se que às fls. 448/450 encontra-se termo 

de penhora do imóvel matrículado sob o nº 75.697.

Registre-se que em relação aos demais imóveis constantes no termo, 

houve a desconstituição da penhora, porque esclarecido que não 

pertenciam à executada, conforme decisão de fls. 487.

 O bem sob a matrícula nº 75.697 foi avaliaddo em R$ 90.000,00 (noventa 

mil reais) - fls. 539 e, o último cálculo apresentado pelo exequente aponta 

que o débito atualizado perfaz a quantia de R$ 122.746,46 (cento e vinte 

dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

Assim, o exequente pugna pela adjudicação do bem, conforme razões de 

fls. 542/544.

INTIME-SE a parte executada acerca do pedido de adjudicação, 

observando as regras do art. 876, § 1º, do CPC.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, com ou sem manifestação da 

executada, voltem os autos conclusos, oportunidade em que será 

apreciado a lavratura do auto de adjudicação (art. 877, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 151370 Nr: 5717-48.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ VANDO LEMOS, FERNANDO 

QUARESMA DE ANDRADE, MARIO LUIZ DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:5.245/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, JAKELINE APARECIDA 

MOURA - OAB:6.064/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:11.447/MT, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 ....De todo modo, mesmo que, por hipótese, a ciência da penhora tivesse 

se dado somente a partir dos pedidos de restituição do prazo para 

apresentar embargos (fls. 200/203 e 229/230), estaria configurada a 

preclusão na atual fase processual.Isso porque, a alegação já deveria vir 

acompanhada do próprio ato que pretendiam praticar. O art. 272, § 8º, do 

CPC, é claro nesse sentido: § 8º “A parte arguirá a nulidade da intimação 

em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido 

por tempestivo se o vício for reconhecido”.A obrigação de alegar a 

nulidade juntamente com o próprio ato para o qual a parte pretende a 
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devolução do prazo só não se impõe quando comprovada a 

impossibilidade de acesso prévio aos autos. É o que diz o art. 272, § 9º, 

do CPC:§ 9º “Não sendo possível a prática imediata do ato diante da 

necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a 

nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da 

decisão que a reconheça”.Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 

229/230.DEFIRO o pedido do exequente às fls. 233/234, pelo que 

determino a EXPEDIÇÃO de mandado de avaliação e remoção do veículo 

indicado às fls. 88/89, com nomeação da parte exequente como fiel 

depositária, cabendo a essa fornecer os meios necessários. Sem prejuízo 

do disposto supra, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, bem como para, no 

mesmo prazo, informar se possui interesse na adjudicação do bem 

penhorado.Havendo interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte 

executada para se manifestar, no prazo de 15 dias (art. 876, § 1º, do 

Código de Processo Civil).Intimem-se.Cuiabá-MT, 27 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 4833 Nr: 12265-65.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALDEMAR CARDOSO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Fábio Arthur da Rocha Capilé - OAB:6.187/MT, 

SEBASTIÃO LÚCIO DE ARRUDA - OAB:4521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT

 Vistos.

DEFIRO a penhora requerida às fls. 119/120, o que faço com fundamento 

no inciso V do art. 835 do CPC.

Assim sendo, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel.

Em seguida, caso a parte executada tenha advogado constituído nos 

autos, intime-a acerca da penhora realizada por intermédio da publicação 

desta decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual 

manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso não possua advogado constituído, expeça-se carta de intimação da 

penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, do CPC.

Transcorrido o prazo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a 

observância dos artigos 870 a 875 do CPC.

Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao 

credor/exequente providenciar o registro imobiliário da penhora, 

comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da 

planilha atualizada do débito. Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a 

contar do recebimento do termo de penhora.

 Intimem-se.

Cuiabá-MT, 27 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 226713 Nr: 33947-66.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO GRANDE LOJA FEMININA DA 

MAÇONARIA BRASILEIRA, ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMINI HADDAD CAMPOS, CARLA MOREIRA 

LEITE, CECÍLIA ARLENE MORAES, KARINE LIMA KIDO, GLEIDE BISPO 

SANTOS, MARIA AMÉLIA ZAPATA LORITE, GASSI BOTELHO MARTINEZ, 

MÁRCIA COSTA DE SOUZA, ALEXANDRE BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - 

OAB:11122/MT, NORMA AUXILIADORA MAIA HANS - OAB:4.467/MT, 

ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Defiro o pedido de fls. 486, concedendo o prazo de 48 horas para 

retirada dos objetos.

Em caso de inércia da parte interessada, oficie-se na forma do despacho 

de fls. 485.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1098722 Nr: 10063-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DOS 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos.1.Relatório.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por Jairo dos Santos, em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que 

em 02.01.2016, foi vítima de acidente de trânsito, ocasionando 

incapacidade permanente, conforme documentos anexos.Foi designada a 

audiência de conciliação e deferida à gratuidade da justiça (fl. 24). Foi 

realizada avaliação médica (fls. 124/130).A requerida ofereceu peça 

contestatória (fls. 28/82).Impugnação à contestação (fls. 83/113).É a 

síntese. 2.Fundamentação.Respeitados os termos do artigo 12 do Código 

de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo.2.2 Mérito.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.In casu, a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro punho esquerdo.O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (fl. 15), boletim de atendimento médico (fl. 18), bem como pela 

pericia médica judicial (fls. 124/130), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74.E, no que tange ao valor da 

indenização, necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas 

pela vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. Nesse ponto, a perícia médica

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 804607 Nr: 11068-84.2013.811.0041

 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: TANIA SEBASTIANA DOS SANTOS ARAUJO

 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, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.1.Relatório.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

movida por TANIA SEBASTIANA DOS SANTOS, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 18.02.2013, foi 

vitimada em um acidente de trânsito, ocasionando incapacidade 

permanente, conforme documentos anexos.Foi designada a audiência de 

conciliação e deferida à gratuidade da justiça (fl. 52). A audiência de 

conciliação foi infrutífera (fl. 68).Foi realizada avaliação médica (fls. 

140/146) .A requer ida ofereceu peça contesta tór ia  ( f ls . 

69/114).Impugnação à contestação (fls. 115/123).Acordão proferido do 

r e c u r s o  d e  a p e l a ç ã o  ( f l s .  1 2 6 / 1 2 7 ) . É  a  s í n t e s e . 

2.Fundamentação.Respeitados os termos do artigo 12 do Código de 

Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória, uma vez que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, 

assim passo a análise meritória do processo.2.2 Mérito.Narra a inicial que 

a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 
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permanente parcial no membro “punho esquerdo”.O nexo de causalidade 

entre às lesões e o acidente está comprovado por meio do boletim de 

ocorrência (fl. 31), boletim de atendimento médico (fl. 32), bem como pela 

pericia médica judicial (fls. 140/146), estando, portanto, atendido o 

requisito do art. 5º da Lei n.º 6.194/74.E, no que tange ao valor da 

indenização, resta aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela 

vítima [art. 3º, §1º, incisos I e II]. In casu, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente, invalidez

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929219 Nr: 48835-25.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FRANCISCO DA SILVA BICALHO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso 

(21.09.2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 700786 Nr: 35409-82.2010.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO STUSSI DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NASHAN - OAB:, J. 

CARLOS F. DE VASCONCELOS - OAB:31.939 / MG, RODRIGO STUSSI 

DE VASCONCELLOS - OAB:102422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:9153 - MT, FERNANDA YURIE OZAKI - OAB:15.007-E, 

MARLI MARIA COPINI LANNER - OAB:11262, NILSARA DE LIMA 

BATISTA - OAB:7794, RENATO WIECZOREK - OAB:7498/MT

 Em que pese tenha sido anotado no despacho de fls. 140 que o feito veio 

concluso para sentença, compulsando os autos, verifico que está 

pendente a análise do pedido de provas feito pelo embargante.

Com efeito, vislumbro que o feito ainda não comporta julgamento 

antecipado, havendo questão de fato a ser esclarecida, qual seja, o 

suposto pagamento de parte do débito pelos fiadores, inicialmente 

executados com o devedor principal, sem que a exequente, ora 

embargada, tenha promovido o abatimento do total da dívida.

 DEFIRO a produção de prova oral requerida pelo embargante, consistente 

no depoimento pessoal da representante da exequente, Cristina Yumi 

Alves, bem como oitiva da preposta Juliana Castro de Oliveira.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Novembro 

de 2018 às 14h30min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no 

Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, 

do art. 357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que 

pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 

do Código de Processo Civil.

Defiro, ainda, o pedido de ofício ao banco Sicredi.

Oficie-se ao aludido banco para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe a este Juízo, se no mês de outubro de 2009, o valor de R$ 

9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) fora creditado na conta nº 1694-2, 

agência 0826, de titularidade da ora embargada Centro Carmindo da 

Construção Administradora de Imóveis, CNPJ 08.635.388/0001-39, bem 

como a origem de tal crédito.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 422119 Nr: 7235-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE SIQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA, 

BANCO ITAU S/A

 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: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, LUIZ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO 

OHARA - OAB:8261/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença (fls. 100/103 e 

127) no qual, após depósito voluntário, bloqueios e levantamento de 

valores (fls. 172, 182/188 e 218), restou proferida sentença extintiva, com 

fundamento no pagamento do débito (fl. 217).

Não obstante, pela petição de fls. 223/225, a parte exequente requer o 

prosseguimento do feito, pugnando pelo bloqueio de valores disponíveis 

em conta dos executados.

Pois bem. Ab initio, tendo em vista que, em consulta ao Sistema 

BACENJUD, verifiquei que o valor bloqueado à fl. 183 não foi transferido 

para a Conta Única, PROCEDI, nesta data, com a transferência dos 

numerários indisponibilizados para a conta vinculada ao juízo, conforme 

extrato que segue.

 Portanto, OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do 

Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, 

fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos.

Após, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico em favor da parte 

exequente, observando-se a conta bancária já informada nos autos.

No mais, considerando que os pedidos de fls. 223/225 vão de encontro à 

sentença que extinguiu a presente execução, DETERMINO seja certificado 

quanto ao trânsito em julgado do decisum de fl. 217 e, em seguida, sejam 

os autos remetidos novamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1153997 Nr: 33519-98.2016.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLICIA MILITAR E DO CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ASSOADE, 

LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, LUCAS BERNARDINO - OAB:12.027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária Com Pedido de Antecipação de Tutela 

proposta por Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais 

Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia Militar e 

Bombeiro Militar de Mato Grosso - Assoade em desfavor de Unimed 

Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Por ocasião da impugnação à contestação (fls. 218/220), a parte autora 

informou que as partes firmaram acordo.
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Não obstante, deixou de juntar aos autos a avença, acostando somente a 

cópia de aditivo contratual no qual a assinatura da parte requerida sequer 

se encontra legível.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, junte aos autos cópia do acordo entabulado, devidamente subscrito 

pelas partes e seus respectivos advogados, ou, em igual prazo, informe 

se almeja a extinção do feito por perda superveniente do interesse de agir.

Decorrido o prazo, certifique-se o Gestor Judiciário, após volte-me 

concluso.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791310 Nr: 45385-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEZ RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMAR TRATORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA 

SOUSA - OAB:15284, LINDEBERGUE JOAQUIM - OAB:13812

 Portanto, considerando que houve o pagamento do débito por parte da 

executada Dalmar Comércio de Peças Ltda [inclusive a maior do que o 

efetivamente devido], consoante os comprovantes de depósitos 

apresentados às fls. 227/230, JULGO EXTINTA a presente execução no 

que se refere à executada Dalmar Comércio de Peças Ltda, o que faço 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie (art. 513, caput, CPC).Entretanto, 

considerando que, ante o teor da petição de fls. 225/226, assim como dos 

documentos que a acompanham, verifico que houve recebimento a maior 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo patrono da parte exequente, 

devendo a referida quantia ser restituída, sob pena de enriquecimento 

ilícito.Em casos como o presente, segundo o entendimento do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, o valor levantado a maior deve ser restituído 

nos próprios autos da execução. Veja-se:“RECURSO ESPECIAL. 

PENHORA. ORDEM. ART. 655 DO CPC/1973. ATIVOS FINANCEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRECLUSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA REGULAR. INTIMAÇÃO 

AUSÊNCIA. VALOR DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO NÃO DEFINIDO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO NÃO INICIADO. LEVANTAMENTO DE 

VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2. A penhora sobre o faturamento é 

medida excepcional, somente sendo admitida quando esgotados os 

esforços para localização de bens aptos a garantir a execução. 

Precedentes. Em se tratando de concessionária, a penhora não pode 

comprometer o desenvolv

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 450066 Nr: 22802-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANATA & LIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, ante a ausência de prova mínima do desvio de 

finalidade ou da confusão patrimonial da empresa executada.No mais, 

visando o prosseguimento do feito, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a 

presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.Uma vez transcorrido o prazo sem indicação 

de bens, SUSPENDA-SE a presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano 

sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento provisório 

dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, 

iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, 

DESARQUIVEM-SE os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código 

de Processo Civil.Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas 

diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências 

sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação 

econômica da parte executada .Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 234987 Nr: 4110-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DUARTE VIEIRA - 

OAB:3014/RO, LUCIANA ROBERTA BRITO SILVA RAMOS - OAB:11.197, 

MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - OAB:6983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Revisão Contratual opostos por Ângela 

Maria Castrillon em desfavor de Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil - PREVI.

Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a parte executada 

informou nos autos o cumprimento da obrigação (fl. 747/749).

Em seguida, a parte exequente juntou aos autos petição de fl. 750, 

concordando com os valores depositados do cumprimento da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 No que tange a transferência dos valores para a procuradora da 

exequente, deve a mesma proceder a juntada de procuração ad judicia 

original, eis que a acostada às fls. 729 é fotocópia. Com a juntada da 

procuração original e tendo à procuradora poderes especiais para 

receber e dar quitação, proceda-se a transferência dos valores para a 

conta indicada a fl. 750.

Se houver custas processuais pendentes, são devidas pelo executado, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1026328 Nr: 34942-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON PAULINO DE OLIVEIRA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 
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§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 177).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 27 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167736 Nr: 39137-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ADORNO SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por Fabio 

Adorno Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S/A, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 118/121), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 127).

 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, 27 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1035650 Nr: 39415-59.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON CLEITON GALDINO PADILHA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RAYANNY 

LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 INTIME-SE a parte requerente, via advogado, para que se manifeste 

acerca da petição de fls. 140/143.

Após, retornem os autos conclusos para analise dos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173064 Nr: 41343-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SCHUSTER

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

 Considerando que o laudo pericial restou juntado as fls. 90/97, assim 

sendo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem sobre o laudo pericial, nos termos do art. 477, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103323 Nr: 11843-94.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE NUNES DE ALCANTARA

 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 César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

VALDIRENE NUNES DE ALCANTARA em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais S/A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 106/108), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 110).

 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, 27 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 362896 Nr: 32374-85.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ALVES DE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDUARDO ANTUNES ANFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR NESTOR ADAMS - 

OAB:9676 - MT, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:10858 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 Vistos.

Ab initio, anoto que, nesta data, restou indeferida a instauração do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica em apenso (autos 

nº 14746-05.2016.811.0041, Código 1110179).

Assim sendo, visando o prosseguimento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 
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(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110179 Nr: 14746-05.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA ALVES DE OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO EDUARDO ANTUNES ANFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMAR NESTOR ADAMS - 

OAB:9676 - MT, GIORGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA JUNIOR - 

OAB:12.350/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT

 Assim sendo, INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, ante a equivalência, no que 

concerne ao patrimônio, entre a pessoa física do executado e a pesso 

jurídica correspondente a sua empresa individual. Intime-se e, uma vez 

preclusa a via recursal, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 77690 Nr: 11200-35.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTELECTO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA DE ENSINO FENIX S/C LTDA 

(COLÉGIO ANTARES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o CNPJ da empresa cuja certidão simplificiada foi 

acostada à fl. 91 não é o mesmo do informado na petição inicial (fl. 05), 

nem no documento que a embasou (fl. 13), INTIME-SE a parte exequente 

para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, 

ainda, indicar bens da parte executada passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810198 Nr: 16699-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRIN TRANSPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOÃO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249, 

ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - OAB:12600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ANAIDES CABRAL 

NETTO - OAB:1442

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

CONDENAR a requerida Sandrin Tranporte ao pagamento em favor do 

autor de:a)Indenização a título danos morais, no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais).b)Indenização a título danos estéticos, no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais).c)Indenização por lucros cessantes, a título de 

pensionamento vitalício, no importe de 70% do salário mínimo mensal 

vigente, ajustando-se às variações ulteriores, devido desde a data do 

acidente.Os valores relativos a danos morais e danos estéticos deverão 

ser acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir desta data 

(Súmula 362 STJ ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da data do fato (Súmula 54 do STJ ).CONDENO a requerida a pagar 

por inteiro as custas processuais e os honorários advocatícios, que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.Registrada nesta 

da ta  no  s i s tema  i n fo rma t i zado .Pub l i q u e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1308685 Nr: 10533-82.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTABILIDADE PRADO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSITIVO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA REZENDE BEJARANO - 

OAB:22.309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugnou pela 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 

04/11).

Pois bem. O artigo 134, § 4º, do Código de Processo Civil, ao dispor sobre 

o incidente de desconsideração, preceitua que: “O requerimento deve 

demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para 

desconsideração da personalidade jurídica.”

Quanto aos referidos pressupostos, o art. 50 do Código Civil prevê a 

existência de dois requisitos essenciais à aplicação da Teoria da 

Desconsideração da Personalidade Jurídica, quais sejam, o desvio de 

finalidade e a confusão patrimonial.

Ocorre que, no caso dos autos, muito embora tenha sido a parte 

exequente devidamente intimada para emendar o pedido inicial e 

apresentar os elementos elementos capazes de indicar a ocorrência de 

abuso da personalidade jurídica da empresa executada, permaneceu 

inerte, deixando de atender o comando judicial (fl. 13).

Ademais, anoto que, nos termos do recente entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça , a inexistência de bens passíveis de penhora não é 

requisito e nem autoriza a instauração do incidente de desconsideração 

jurídica, que se trata de medida extrema, devendo ser aplicada somente 

nas hipóteses excepcionais em que ocorra o regular preenchimento dos 

requisitos arrolados nas normas de direito material.

Assim sendo, com fulcro no art. 134, § 4º, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica, ante a ausência de prova mínima do desvio de 
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finalidade ou da confusão patrimonial da empresa executada.

Intime-se e, uma vez preclusa a via recursal, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944930 Nr: 57396-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVETE 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 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

Considerando que o valor voluntariamente depositado se trata de valor 

incontroverso, assim como que o patrono da parte exequente possui 

poderes especiais para receber e dar quitação (fls. 88/93), DEFIRO o 

pedido de levantamento de valores, pelo que determino seja expedido o 

competente alvará eletrônico.

No mais, tendo em vista a existência de saldo remanescente, INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da Justiça 

Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 344753 Nr: 14773-66.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO GARCIA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - 

OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, 

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B, RODRIGO LUIS 

GOMES PENNA - OAB:9998 MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON 

- OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Vistos,

Autorizo o levantamento pelo exequente dos valores depositados em 

Juízo, anotando que o seu procurador possui poderes especiais para 

tanto (fls. 13).

Declaro suspensa a execução até o julgamento do REsp nº 1578764 / MT 

(2016/0007145-9), o qual encontra-se concluso ao Ministro relator, de 

acordo com informações consultas no site do STJ na presente data.

Encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, por 01 ano, com baixa no 

relatório.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 325370 Nr: 25498-51.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANZANO CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:6651-A/MS, 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.

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 890265 Nr: 23381-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINDOLA OLIVEIRA LIMA, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANZANO CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 
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o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 16 de Julho 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 944930 Nr: 57396-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVETE 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 

- OAB:8.506-A

 Vistos em correição.

Certifique-se a requerida se manifestou sobre o laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 354176 Nr: 24624-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY PEREIRA HENRIQUE BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, COMERCIAL DOIDAO LTDA, 

COMERCIAL DOIDAO LTDA, STYLLUS CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT, LUCIMAR A. 

KARASAKI - OAB:6448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELARMINA DE SOUZA - 

OAB:2494/MT, BETTÂNIA MARIA GOMES PEDROSO - OAB:6.522, 

FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12097-B, HELDA FERREIRA - 

OAB:9138/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, LUCIANA GAMBALLI CORRÊA DA COSTA - 

OAB:4726/MT, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, MIRIAM 

GONÇALVES BARBOSA - OAB:11.795/MT

 Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027859-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO MARCOS MOURA (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 1027859-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CLODOALDO 

MARCOS MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS AT Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido 

de tutela de urgência, ajuizado por Clodoaldo Marcos Moura com pedido de 

distribuição por dependência aos autos nº 1025245-60.2018.8.11.0041, 

em trâmite perante a 7ª Vara Cível desta Comarca. Ocorre que, em que 

pese à petição inicial tenha sido endereçada ao anotado Juízo, a demanda 

foi equivocadamente distribuída ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim 

sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à 7ª Vara Cível 

desta Comarca, com as nossas homenagens. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028305-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANI MIDDING FERRAES (AUTOR(A))

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DORNAS DUTRA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028305-41.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIANI 

MIDDING FERRAES RÉU: IVAN DORNAS DUTRA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA AT Vistos. Trata-se de Embargos de 

Terceiro com pedido de tutela de urgência ajuizado por Mariani Midding 

Ferraes, com pedido de distribuição por dependência aos autos nº 

1021778-73.2018.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Cível 

desta Comarca. Ocorre que, em que pese à petição inicial tenha sido 

endereçada ao anotado Juízo, a demanda foi equivocadamente distribuída 

ao Juízo desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO 

dos presentes autos à 4º Vara Cível desta Comarca, com as nossas 

homenagens. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016647-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIOS DE TRANSPORTES EIRELI 

- ME (AUTOR(A))

ROBERTO ZAMPIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016647-54.2017.8.11.0041. AUTOR: F. S. 

TONELLE COMERCIO DE GELO E SERVIOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME 

RÉU: ENERGISA S/A Vistos etc. Tendo por finalidade o saneamento e o 

direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- 

MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012847-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI (ADVOGADO(A))

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CASONATTO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012847-81.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADM DO BRASIL LTDA REQUERIDO: RAQUEL CASONATTO 

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 da diligência do oficial 

de justiça. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016570-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER (ADVOGADO(A))

MAURICIO DAL AGNOL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDI TEREZINHA DE GODOY MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016570-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAURICIO DAL AGNOL REQUERIDO: CLEDI TEREZINHA DE 

GODOY MACHADO 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 

da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024004-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024004-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: OLGA BUENO DE 

FARIAS IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao 

processo, intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou 

efetuará o pagamento da guia de diligência para o cumprimento do 

mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias. A Guia de 

Recolhimento da diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o 

comprovação do pagamento da diligência, deve ser apresentado nos 

autos com o fim de comprovação do pagamento. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020047-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWARD NUNES MACHRY (ADVOGADO(A))

JOAO DERLI BERWANGER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OMAR RODRIGUES ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020047-42.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOAO DERLI BERWANGER REQUERIDO: JOAO OMAR RODRIGUES ALVES 

Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto à 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 da diligência do oficial 

de justiça. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012912-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1012912-13.2017.8.11.0041 EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS PAIVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a sentença recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

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”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do decisório 

embargado, que contém precisa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. A parte embargante objetiva apenas o reexame da 

causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável 

em sede de embargos de declaração. Como já explicitado inicialmente, os 

declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou 

contradição, não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar 

o entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de sentença eivada de obscuridade, contradição ou omissão 

e, para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. 

Ou seja, o simples descontentamento da Embargante com o teor da 

deliberação ou a análise de provas não tem o condão de tornar cabível 

este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão quando 

nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está 

pautada em premissa equivocada. Descabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a sentença embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 
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chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da sentença dever ser feita, se for o caso, 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são 

os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. A propósito segue os seguintes 

julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - 

VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos 

embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições 

apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a 

matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação 

no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Ademais, caso os presentes recursos se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da sentença, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 

de agosto de 2018 GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030623-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES (AUTOR(A))

LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030623-31.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL CAMERINO ALVES ANTUNES RÉU: UNIMED FEDERACAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Cumpra-se incontinenti a decisão 

proferida em sede de Agravo de Instrumento. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá- MT, 28 de agosto 

de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003123-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS BRINGHENTI AMARO SILVA (ADVOGADO(A))

ERLETE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DAS CLINICAS DE ARIQUEMES LTDA (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RENATO BARZZOTTO (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003123-87.2017.8.11.0041. 

DEPRECANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS DE ARIQUEMES LTDA 

DEPRECADO: LUCIANO RENATO BARZZOTTO Vistos etc. Trata-de de 

Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução n. 11/2017 

do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas Cíveis 

outorgando competência para o processamento de cartas precatórias. 

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá 

c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(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, 18 de julho de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033308-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIQUE ANTONIO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

RAFAEL SOUZA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

manifestar sobre o pagamento espontâneo da parte requerida, informando 

se concorda com os valores pagos, bem como indicando os dados 

bancários completos para expedição de alvará. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015125-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NICOLY FLORES QUADROS (ADVOGADO(A))

FLORES DE QUADROS & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para manifestar sobre o ofício juntado, no 

prazo de 05 dias. Maria Fêlix Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021992-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LUIZ MULLER (ADVOGADO(A))

A.M.C. TEXTIL LTDA. (REQUERENTE)

A.M.C. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

EDSON LUIZ DE LIMA (REQUERIDO)

IVA MARIA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021992-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

A.M.C. TEXTIL LTDA., A.M.C. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 

REQUERIDO: SEBASTIAO LUIZ DE LIMA, IVA MARIA LIMA, EDSON LUIZ DE 

LIMA Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto à 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 da diligência do 

oficial de justiça. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004503-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACV - MINERACAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

PATRICIA LEDA VICARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004503-48.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ACV - MINERACAO LTDA - ME RÉU: ESCAVASUL CONSTRUCOES E 

ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Converta-se o feito em cumprimento de 

sentença. Diante do silêncio da exequente, remetam-se os autos ao 

arquivo. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de agosto de 2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022425-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA FAVARIM (ADVOGADO(A))

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (REQUERIDO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (REQUERIDO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (REQUERIDO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (REQUERIDO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022425-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA REQUERIDO: GERMINORTE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, VICTOR LOURENCO 

SANCHES, ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES, CASSIANO 

LOURENCO SANCHES, FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES 

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 da diligência do oficial 

de justiça. 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: 1019416-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio (ADVOGADO(A))

GOUTEMBERG CORREIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSOM OSSUNA DE SOUZA (RÉU)

DAVI RUBENS MATHEUS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1019416-69.2016.8.11.0041 

AUTOR: GOUTEMBERG CORREIA DE OLIVEIRA RÉU: EVERSOM OSSUNA 

DE SOUZA Vistos etc. Diante da informação contida no Termo de Sessão 

de Conciliação (Id. Id. 10526711), bem como do pedido formulado por 

ambas as partes, DETERMINO a inclusão de DAVI RUBENS MATHEUS no 

polo passivo da demanda. Considerando que a existe a possibilidade de 

acordo, DESIGNO o dia 01/10/2018 às 10:00 para realização da Audiência 

de Conciliação, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO-Sala 06. Procedida a inclusao de DAVI RUBENS MATHEUS, 

CITE-SE e INTIME-SE no endereço indicado no Id. 10526711 - Pág. 1, 

fazendo-se constar as advertências legais.. Intimem-se as partes e seus 

procuradores. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033446-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA ROSINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 DESPACHO Processo: 1033446-75.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SONIA ROSINA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se a autora para manifestação 

acerca da contestação. CUIABÁ, 28 de agosto de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003286-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. (AUTOR(A))

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BISPO SANTIAGO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003286-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

VIDROS LTDA. RÉU: JOSE BISPO SANTIAGO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por TEMPERMAT COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO DE VIDROS LTDA em face de JOSÉ BISPO SANTIAGO , 

ambos qualificados nos autos em referência, alegando a autora ser 

credora do requerido da importância de R$ 5.709, 12 (cinco mil setecentos 

e nove reais e doze centavos). O requerido, embora citado, não efetuou o 

cumprimento da obrigação nem mesmo apresentou embargos. Verifico que 

se encontram regulares os requisitos legais ao ajuizamento da ação, já 

que foi apresentado, pela requerente, documento escrito hábil a 
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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.”. 

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, em decorrência dos 

cheques apresentados nos autos de ID n. 11750285 no valor líquido de R$ 

4.389,00 (quatro mil trezentos e oitenta e nove reais), devendo ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data de emissão de 

cada cheque, bem como acrescidos dos juros de mora a partir da primeira 

apresentação de cada título. Considerando que a medida adquiriu caráter 

contencioso, CONDENO ainda o requerido ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos reais), na forma prevista no artigo 85, § 8°, 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 ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024028-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (REQUERIDO)

MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO POD ER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024028-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARISOL COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA 

REQUERIDO: MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP, DANIELLE 

CRISTIANE MARIA PEREIRA IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar 

maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se 

fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o 

cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção dos presentes autos. A Guia de Recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o comprovação do pagamento da 

diligência, deve ser apresentado nos autos com o fim de comprovação do 

pagamento. Informo que no caso de fornecimento de meios ao oficial de 

justiça, em voltando duas vezes o mandado para a secretaria sem o 

fornecimento dos meios, tal falta será interpretada como desídia da parte 

autora e os autos serão extintos. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029041-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA (AUTOR(A))

THIAGO VICTOR SOUSA PIO (ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029041-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO BOSCO MAIOLINO DE MENDONCA RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Manifestem-se as partes 

acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá- MT, 28 de agosto de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024652-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

C3WA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIZ PEDROZO DE ALMEIDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024652-65.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

C3WA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP RÉU: DENIZ 

PEDROZO DE ALMEIDA Vistos etc. Intime-se a autora a fim de que indique 

o endereço do requerido no prazo de 15 (quinze) dias, após conclusos 

para designação de audiência. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de agosto de 

2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027594-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOELSON DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

SUELI APARECIDA DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

CESIO SILVA LEMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027594-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELSON DE CAMPOS MACIEL RÉU: CESIO SILVA LEMOS, SAGA 

LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, JAGUAR E 

LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos. Trata-se de Ação Redibitória com Requerimento de Tutela 

Provisória de Urgência c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

JOELSON DE CAMPOS MACIEL contra CESIO SILVA LEMOS, SAGA 

LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA e JAGUAR E LAND 

ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Narra o autor que visando adquirir um 

veículo, procurou a concessionária SAGA, autorizada Land Rover, ora 

segunda requerida, tendo essa lhe ofertado o automóvel I/LR 

FREELANDER SD4 SE, PLACAS EZD- 4242, COR PRATA, ANO/MODELO 

2011/2011, fabricado pela terceira requerida, qual seja JAGUAR E LAND 

ROVER BRASIL. Elucida que quando da apresentação do veículo, o 

vendedor da concessionária, Sr. Alexandre afirmou ao requerente que o 

antigo proprietário, ora primeiro requerido, havia acabado de fazer a 

revisão regular do automóvel, deixando-lhe na loja para “sair como uma 

nova”. Explana que checou o manual do automóvel e constatou que de 

fato todas as revisões haviam sido realizadas na concessionária 

autorizada da marca. Sustenta que ofereceu a quantia de R$ 67.000,00 

(sessenta e sete mil reais) pelo automóvel, proposta essa aceita pelos 

vendedores. Salienta que o motivo pelo qual concretizou a compra do 

veículo, foi acreditar que por ser uma negociação perante a 

concessionária autorizada do fabricante, não lhe traria quaisquer 

aborrecimentos com defeitos, inclusive os ocultos, até porque, segundo 

informações e garantia do vendedor, o veículo estaria “zero”. Expõe que já 
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nos primeiros dias o carro apresentou pane elétrica, defeito no aparelho 

de som, além de um grave defeito de perda de potência no motor, 

inviabilizando por completo o seu uso, diante de um iminente risco de 

acidente em uma eventual ultrapassagem. Aduz que surpreso com o 

ocorrido, tendo em vista que o veículo havia acabado de sair da 

concessionária, após passar por uma revisão, no mesmo dia da 

apresentação de falha, qual seja a data de 20/06/2018, agendou 

atendimento na concessionária. Uma vez que o veículo ainda estava 

cadastrado em nome do antigo proprietário, ora primeiro requerido, foi este 

quem recebeu e-mail confirmando a data para o diagnóstico já na manhã 

seguinte. Enfatiza que em razão do recebimento do e-mail, o primeiro réu, 

entrou em contato com o demandante via aplicativo Whatsapp 

questionando o motivo do agendamento, oportunidade em que o mesmo 

confessou que o vício era pré-existente. Alude que se viu obrigado a 

procurar a oficina da revendedora, segunda requerida (Jaguar), onde 

recebeu a informação de que a tal pane eletrônica, estava sendo causada 

pela bateria que estaria sendo usada no veículo e que apenas a bateria 

original do fabricante seria indicada para aquele tipo de automóvel. 

Expressa que autorizou a troca da bateria para a original da fabricante, 

mesmo tendo elevado custo, contudo a concessionária não detinha a 

bateria original em seu estoque, tendo somente no dia 02/08/2018 chegada 

à bateria e procedida a troca. Contudo, no dia seguinte, ou seja, 

03/08/2018, o automóvel voltou a apresentar problemas, tendo sido o autor 

obrigado a deixar o carro outra vez na oficina, onde foi agendada nova 

vistoria para 06/08/2018, permanecendo imobilizado até 11/08/2018, 

quando o consultor técnico informou que ao passar o aparelho não gerava 

“DTC” (código de falha técnica) e que teria alcançado seu limite de 

capacidade técnica para localizar e sanar o inconveniente. Posto, isto na 

data de 13/08/2018 o veículo apresentou falha novamente, sendo assim o 

veículo foi colocado à disposição da concessionária e reiterada 

reclamação na central da fabricante, esta interviu designando seus 

engenheiros, tendo sido concluído e diagnosticado a necessidade de 

imediata substituição do Modulo Haldex (união Haldex). Argumenta que o 

veículo lhe foi vendido de forma maliciosa, na pura intenção de ocultar 

problemas mais sérios aos apresentados externamente, além de ter 

sofrido séries de situações constrangedoras e traumáticas, aliada a 

deficitária prestação de serviço, que ocasionou frustação da expectativa 

de utilização do automóvel, além do estresse provocado pela situação 

vivenciada em decorrer dos fatos narrados. Pugna em sede de 

antecipação de tutela pela imediata restituição do valor de R$ 82.754,17 

(oitenta e dois mil setecentos e cinquenta e quatro reais e dezessete 

centavos) a título do valor pago pela aquisição do bem somados aos 

gastos com o veículo ou subsidiariamente o fornecimento de veículo 

reserva, com as mesmas características do adquirido, até o deslinde da 

demanda. É o relatório. Decido. 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)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. In casu o autor efetuou a compra do veículo I/LR FREELANDER 

SD4 SE, PLACAS EZD- 4242, COR PRATA, ANO/MODELO 2011/2011 da 

concessionária autorizada da fabricante em 05/06/2018 conforme se 

denota do Comprovante de Transferência (ID 14886586). Importante 

salientar que o veículo estava com as revisões realizadas por 

concessionária autorizada, conforme se observa no Registro de Revisões 

acostado aos autos (14886663), além disso, em consoante às revisões, 

em conversa via whatsapp, o vendedor da concessionária ré aduz que o 

“carro tá zero” (ID 14886567). Contudo, se denota da exordial que poucos 

dias após a compra do automóvel, com a revisão de entrega, o mesmo 

apresentou falhas, tendo sido agendado diagnóstico para a data de 

21/06/2018. Em análise aos documentos acostados a exordial se observa 

que a falha relatada no automóvel está presente desde o ano de 2012, 

tendo em vista a juntada de Ordem de Serviço datada em 14/11/2012, 

sendo na mesma descrita à reclamação de que o veículo estaria sem 

força, bem como a mensagem de motor limitado. Ademais foram 

colacionadas aos autos Ordens de Serviços de nº 12947 (ID 14886616) e 

de nº 13032 (ID 14886618), nas quais é relatada a mesma falha do 

veículo. Denota-se ainda que referida falha só foi devidamente 

reconhecida na data de 16/08/2018 (ID 14886620) conforme Orçamento 

Interno. Tendo o demandante efetuado à compra do bem juntamente a 

concessionária, bem como as revisões estando em dias e a garantia do 

vendedor quanto ao veículo, havia de se presumir que o veículo estaria em 

perfeitas condições de uso, o que não condiz com a realidade. Uma vez 

que a reparação do bem adquirido não restou efetivada até a presente 

data, cabe à parte autora o direito de pleitear, a sua escolha, a 

substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o 

abatimento do preço, à escolha do consumidor, em observância ao art. 18, 

§1º, do Código de Defesa do Consumidor. O fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação reside, também, no fato de que a 

utilização de um veículo “defeituoso” compromete a segurança do 

condutor e de sua família. O que não se pode admitir é que alguém adquira 

um veículo por seu alto valor de mercado e ficar privado de sua utilização, 

uma vez que o mesmo desde sua compra ficou mais tempo na 

concessionária do que com o autor para seu uso. A propósito, os próprios 

documentos (comprovantes de serviço e ordens de serviços) acostados 

aos autos, além dos vídeos, atestam a reiteração dos defeitos, assim 

como as constantes idas à concessionária, sendo capazes de 

demonstrar, ao menos por ora, a inadequação do veículo, algo que não se 

coaduna com o que se espera de um bem durável, cuja característica 

fundamental é a segurança e o seu uso ao fim a que se presta. Em caso 

análogo posto a este juízo, foi deferida tutela, e mesmo mediante Agravo 

de Instrumento nº 67379/2014, o Tribunal de Justiça negou a liminar 

recursal, mantendo a decisão proferida, colho o trecho: “Com essas 

considerações, defiro, em parte, o pedido de reconsideração e suspendo 

o trecho da decisão recorrida que determinou a entrega de veículo novo 

em substituição ao objeto do litígio, mantendo apenas a ordem para 

depósito do equivalente ao preço pago pelo veículo, acrescido de 

correção monetária desde a compra e juros de mora de 1% a.m. desde a 

citação. Intimem-se. Cuiabá, 12 de junho de 2014. Des.ª Clarice Claudino 

da Silva Relatora.” Acerca do tema colho a jurisprudência do TJ-MT: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA – VÍCIO DO PRODUTO – DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM 

VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – SOLUÇÃO DADA PELO ART. 18, § 1º, DO 

CDC – DEPOSITO EM JUÍZO PELO FORNECEDOR DA IMPORTÂNCIA PAGA 

PELO BEM – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DO VALOR PELO 

CONSUMIDOR ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO – VEDADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se a decisão impugnada fora proferida e 

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o seu 

julgamento se dará com base nessa legislação. O artigo 273, do Código de 

Processo Civil de 1973, prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos 

da tutela pretendida, desde que presente prova inequívoca capaz de 

convencer o Magistrado da verossimilhança da alegação, somada ao 

menos um dos requisitos alternativos: fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação e o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

propósito protelatório do réu. A teor do art. 18, § 1º, do Código de Defesa 

do Consumidor, é facultado ao consumidor, quando o fornecedor de 

produto durável não sana o defeito nele apresentado no prazo máximo de 

trinta dias, exigir a sua substituição por outro da mesma espécie; a 

restituição imediata e atualizada da quantia paga, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. A existência de restrição de venda gravada no 

documento do veiculo, não impossibilita o deferimento da tutela antecipada, 

no sentido de determinar que o fornecedor deposite em Juízo a 

importância paga pelo bem, acrescida de correção monetária pelo índice 

INPC. Deve ser obstado o levantamento do pelo consumidor do quantum 

depositado em Juízo antes de se analisar o mérito da demanda, sob pena 

de configurar o periculum in mora inverso.Autorizar o consumidor a 

levantar o quantum depositados Juízo antes de se analisar o mérito da 

demanda, pode configurar o periculum in mora inverso, isso porque, 

revelaria duvidosa a viabilidade do fornecedor em saindo vitorioso, obter o 

ressarcimento desses valores. (AI 90348/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016). Além disso, 
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observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado e que a medida não causará nenhum prejuízo a requerida. Com 

essas considerações, preenchidos os requisitos legais DEFIRO 

PARCIALMENTE a antecipação de tutela para DETERMINAR que as 

requeridas procedam com o depósito judicial do valor pago pela aquisição 

do veículo, somados os gastos com o veículo, no prazo de 10 dias, sob 

pena de aplicação de multa diária. Nos termos do atual Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 29/10/2018 às 

10h00min, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022325-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DAVID SOUSA DOURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1022325-16.2018.8.11.0041 DAVID SOUSA DOURADO RÉU: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Cabe 

destacar que os embargos de declaração têm como norte as previsões 

inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, 

o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a sentença 

recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou 

abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração. 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”. No caso dos 

autos, não existe obscuridade, omissão, contradição ou erro material 

capazes de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) 

do decisório embargado, que contém precisa e clara motivação, da qual 

não destoam suas conclusões. A parte embargante objetiva apenas o 

reexame da causa com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o 

que é inviável em sede de embargos de declaração. Como já explicitado 

inicialmente, os declaratórios apenas são cabíveis nos casos de omissão, 

obscuridade ou contradição, não se prestando a reapreciar a causa, 

tampouco a reformar o entendimento proferido, em razão dos rígidos 

contornos processuais desta espécie de recurso. Insta consignar que os 

Embargos de Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é 

esclarecer o real sentido de sentença eivada de obscuridade, contradição 

ou omissão e, para sanar julgamento proferido com base em premissas 

equivocadas. Ou seja, o simples descontentamento da Embargante com o 

teor da deliberação ou a análise de provas não tem o condão de tornar 

cabível este Recurso que, como dito, serve ao aprimoramento da decisão 

quando nela há pontos omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando 

está pautada em premissa equivocada. Descabe opor Embargos de 

Declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a sentença 

embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de 

direito, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e 

novo julgamento do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). Quanto a diretriz 

principiológica apontada, faço consignar que, qualquer pretensão de 

modificação quanto ao teor da sentença dever ser feita, se for o caso, 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso de apelação/agravo de instrumento, etc., pois são 

os remédios processuais destinado a corrigir erro de forma (vício de 

procedimento) ou reexaminar provas. A propósito segue os seguintes 

julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 535 DO CPC - 

VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se provimento aos 

embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições 

apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, rediscutir a 

matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA EROTIDES 

KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da publicação 

no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Ademais, caso os presentes recursos se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da sentença, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de 

Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância 

do vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 28 

de agosto de 2018 GILBERTO LOPES BUSSIKI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 871668 Nr: 10818-17.2014.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIRCE VALERIO DE ABREU PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TUCUNARÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21.354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:3546-A/MT

 Vistos etc.

Diante da petição juntada às fls. 86, designo o dia 15.10.2018 às 13h45min 

para a inquirição da testemunha OSCAR MARTINS BEZERRA.

Comunique-se ao r. Juízo deprecante na forma como determina o § 1º do 

art. 1212 da CNGC, bem como da data designada para realização do ato 

deprecado.

INTIMEM-SE as partes, por seus patronos, via DJE, advertindo de que a 

ausência injustificada do(a) advogado(a) à solenidade acarretará em 

dispensa da produção da prova e devolução imediata da missiva ao r. 

Juízo deprecante (§ 2º do art. 362 do Código de Processo Civil).

Considerando que a testemunha a ser inquirida é Deputado Estadual do 

Estado de Mato Grosso, expeça-se ofício para informar a designação da 

audiência na data indicada pelo mesmo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 945929 Nr: 57955-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, ROBSON 

LOPES DE ASSUNÇÃO, EDNA GONÇALVES DA COSTA ASSUNÇÃO, 

PLDA, KAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, YASUDA 

MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, PATRICIA REY CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:11.858-A/MT, ROZANA ALVES - 

OAB:, ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - 

OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RICARDO MORAES ALVIM - OAB:130710

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação foi interposto dentro do 

prazo legal. Desta forma, impulsiono os autos à parte apelada para 

apresentar suas Contrarrazões no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 156042 Nr: 9149-75.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MOACYR DA SILVA, LOIRDES BENEDITA 

DE MORAES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN - AMAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI - 

OAB:2.772-A/MT, ALBERTO BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:7234, ALBERTO MAIMONI - OAB:7234/MT, ANTONIO HELIO 

RODRIGUES DO PRADO FILHO - OAB:MT 7626, CASSIA ADRIANA 

SILVA FORTALEZA - OAB:12908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Clare Goulart de 

Carvalho - OAB:102024, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP, Ney José Campos - OAB:44243MG, TAISA 

FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:OAB/MT 12.815

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido retro, para determinar a substituição da 

penhora de dinheiro no importe de R$ 2.919.632,55 (dois milhões 

novecentos e dezenove mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e 

cinco centavos) via bacenjud pelos imóveis oferecidos pelo executado, 

mantendo a quantia remanescente bloqueada nos autos.Assim sendo, 

proceda-se a penhora sobre os imóveis indicados às fls. 1662/1734 nos 

termos do artigo 838, do Novo Código de Processo Civil.Intime-se a parte 

exequente para providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário 

(art. 799, IX NCPC).Lavre-se o competente Termo de Penhora.Expeça-se o 

necessário para que seja efetivada a penhora dos imóveis indicado, 

nomeando-se o próprio executado proprietário como depositário.A fim de 

dar efetividade ao parágrafo retro, mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para desbloqueio da quantia substituída pelos imóveis (R$ 

2.919.632,55), utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema 

BacenJud.No mais, dê-se efetividade ao decisório de fls. 1659.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 28329 Nr: 7173-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar da Costa Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DIAS MIZAEL - 

OAB:18171/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, JOÃO PESSOA DE 

SOUZA - OAB:2.294/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vladimiro Amaral de Souza - 

OAB:MT/1578

 INTIMAÇÃO da parte autora para apresentar nos autos comprovante de 

pagamento da iligência do Oficial de justiça, bem como comprovante de 

pagamento das custas para emissão da Certidão de Crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 124056 Nr: 11914-53.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TERESA DO PILAR CARRIÓN CARRACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA 

CAMARGO - OAB:1679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, HILDO CASTRO TEIXEIRA - OAB:2251/MT, RODRIGO 

DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Vistos etc.Vieram os autos conclusos para análise do pedido de 

substituição de penhora formulado pelo executado por meio do petitório de 

fls. 382/386.Instada a exequente a se manifestar, aportou o petitório de 

fls. 388/390-verso, por meio do qual, comunica a sua discordância e 

requer que seja reconhecida a fraude a executação.É o 

relatório.Decido.Por meio do decisório de fls. 343/343-verso, foi 

determinada a penhora de imóveis pertencentes a executada inscritos nas 

Matrículas n. 100772, 100.515, 50865, 100670 e 100773, juntos ao 6º 

Registro Notarial de Cuiabá.Termo de penhora foi lavrado em 05 de junho 

de 2018, às fls. 373 dos autos.Às fls. 376/377, aportou ofício do Cartório 

do 6º Ofício, solicitando o pagamento dos emolumentos para averbação 

das penhoras nas Matrículas n. 100772, 100.515, 100670 e 100773, bem 

como noticiando que o imóvel inscrito na Matrícula n. 50865 foi alienado a 

MRV PRIME PROJETOS MT Q INCORPORAÇÕES SPE LTDA em 

05/02/2018.A executada compareceu ao feito, na sequência, noticiando 

que o imóvel inscrito na matrícula n. 50865, foi vendido, requerendo a sua 

substituição pelo imóvel de matrícula n. 51069, colacionando sua avaliação 

no montante de R$ 3.585.404,40.Em que pese a discordância manifestada 

pela exequente quanto a substituição, verifica-se que razão não lhe 

assiste, uma vez que além do imóvel de matrícula n. 50865 ter sido 

alienado em data anterior a penhora, a executada apresenta outro bem, 

que em sede sumária de probabilidade, é suficiente a substituir o 

anteriormente penhorado, sem causar prejuízos à exequente e a 

execução.Destarte, diante dos bens já penhorados nos autos, verifica-se 

prematuro o pedido de fraude suscitado pela exequente, uma vez que 

sequer foram avaliados, a ponto de se reconhecer a falta invocada.Posto 

isso, DEFIRO o pedido de substituição do imóvel matrícula n. 50865, que já 

se encontra vendido, pelo imóvel matrícula n. 51069, ambos inscritos 

perante o 6º Serviço Notarialde Cuiabá.Retifique-se o termo de penhora de 

fls. 373, promovendo a substituição acima deferida, comunicando-se o 

CRI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 344647 Nr: 14868-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACI ALVES DOS REIS, ANA PEREIRA CORREA, DANIEL 

MARIA ALBERNAZ FIGUEIREDO, HELENICE DE SIQUEIRA COSTA SALLES, 

JACI PINTO DE SIQUEIRA, JOSE MARQUES DE ARRUDA, JOSIANE 

APARECIDA CUNHA DA CRUZ, JOVENIL SOARES DE SOUZA, JOVINIANO 

RODRIGUES DA SILVA, LILIAN TEREZA DE MIRANDA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907-B, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, 

MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felix Sigueak Arima Filho - 

OAB:2676/MT, Rosangela Dias Guerreiro - OAB:48812/RJ

 Vistos etc.

A fim de se evitar futura arguição de nulidade, aguarde-se em arquivo 

provisório a definição da competência, tendo em vista a pendência de 

julgamento do Agravo de Instrumento n. 0009576-56.2017.4.01.0000, em 

tramite perante o TRF1.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 147064 Nr: 2332-92.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA HELENA SOARES FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a autora para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 332418 Nr: 3245-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BRITO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE DE 

QUEIRÓZ, TV RECORD REGIONAL, JOÃO DORILEO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - 

OAB:9.502/MT

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

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT

 Vistos etc.

Após a tentativa infrutífera de penhora on line (fls. 386/387), aportou aos 

autos petição do exequente às fls. 389/392, requerendo sejam oficiadas 

as empresas indicadas para informarem se possuem contrato de 

prestação de serviço ou de qualquer natureza com o Grupo Gazeta, nos 

quais existam repasses financeiros e/ou futuros a serem realizados.

Por outro lado, compareceu a parte executada à fl. 403, requerendo a 

designação de audiência de conciliação.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC para designação de audiência de 

conciliação.

Em seguida, intimem-se as partes, na pessoa de seus advogados, para 

comparecer na data e horário agendado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76496 Nr: 912-96.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açoforte Construções Metálicas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO CARLOS DE 

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

- OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5009

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 912-96.1997.811.0041, 

Protocolo 76496, 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.: 1062066 Nr: 51903-46.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES PEREIRA, ADIR ALVES FERREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME COSTA 

COUTINHO - OAB:21.301/O/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, 

JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, JOSÉ JOÃO 

VITALIANO COELHO - OAB:18440, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - 

OAB:21451/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSÉ JOÃO 

VITALIANO COELHO, para devolução dos autos nº 

51903-46.2015.811.0041, Protocolo 1062066, no prazo de 48 (quarenta e 

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

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1037988-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FABIANO BONFIM (RÉU)

TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS E CONSTRUCAO C N LTDA ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037988-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDRADE PARTICIPACOES LTDA RÉU: TRANSPORTES E LOCACAO DE 

VEICULOS E CONSTRUCAO C N LTDA ME, WAGNER FABIANO BONFIM 

Vistos etc. Comparece a autora por meio do petitório de ID. 12697125, 

explanando que em virtude do atestado pela funcionária da portaria, 

conforme a certidão do oficial de justiça ao ID 12040978, os requeridos 

não mais exercem a posse da sala objeto da presente demanda, pugna 

pela determinação de expedição de mandado de constatação, para 

posterior imissão na posse do mesmo. Posto isto, EXPEÇA-SE competente 

mandado de constatação para que seja verificado se o imóvel encontra-se 

desocupado, constatada a desocupação, proceda-se a imissão da 

requerente na posse do imóvel, a qual ficará como fiel depositária dos 

bens que ali se encontrarem. Ademais, tendo em vista frustrada as 

tentativas de citação dos requeridos, CITE-SE o representante da empresa 

requerida conforme endereço indicado ao petitório de ID. 14298263. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016446-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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JESSE PINTO DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016446-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSE PINTO DE LIMA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. A parte autora narra que é titular dos 

serviços prestados pela ré, registrado sob a Unidade Consumidora nº 

6/2520372-0, onde sempre se manteve adimplente com suas contas de 

consumos mensais. Relata que é pessoa simples, mora na zona rural, em 

um barraco simples, possuindo apenas um frízer e 02 (dois) bicos de 

energia. Elucida que seu consumo mensal perfazia de 28 a 30 kw e 

pagava cerca de R$ 18,00 (dezoito reais) por mês. Explana que, a partir 

do mês de novembro de 2016, sua conta veio aumentando 

expressivamente, qual seja mais de 400% sem explicação. Salienta que 

por diversas vezes entrou em contato com a requerida, solicitando a 

readequação do consumo, uma vez que aquele consumo cobrado não 

equivalia ao seu real consumo mensal, contudo não logrou êxito. Pugna 

pelo deferimento da antecipação da tutela para que a requerida suspenda 

a cobrança em valor exorbitante, bem como mantenha o fornecimento de 

energia elétrica. Por meio do decisório de ID. 13654415 foi determinada a 

intimação da parte autora para que demonstrasse de maneira clara o seu 

pedido e para que colacionasse aos autos documentos que demonstrasse 

a situação dos pagamentos de suas faturas. Comparece o autor por meio 

do petitório e documentos de Ids 14148457 e 14148477 com o fito de 

emendar a inicial, alegando que desde a instalação do padrão em sua 

residência a ré nunca mais voltou em sua residência para a realização de 

leitura e que a partir do mês de novembro de 2016 sua conta vem 

aumentando expressivamente. É o Relatório. Decido. Inicialmente, recebo a 

emenda a inicial. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 

Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por JESSE 

PINTO DE LIMA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. 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)”. 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. Assim, em sede de cognição sumária, os requisitos legais no 

presente caso não se encontram configurados. In casu o autor narra que 

desde o mês de novembro do ano de 2016, sua conta de energia veio a 

aumentar expressivamente, motivo pelo qual requer em sede de 

antecipação de tutela a suspensão dos débitos, a retirada de seu nome do 

Serasa, bem como a manutenção do padrão ligado até o deslinde do pleito. 

Em análise ao site da requerida (anexo), junto à consulta das faturas em 

aberto da Unidade Consumidora do demandante, se denota que em tese 

desde o mês de Novembro/2016 ocorreram cobranças de faturas acima 

de sua média mensal, contudo se observa também que no decorrer dos 

meses, até a presente data se tem a cobrança de faturas com valores 

dentro de sua média, as quais também não foram devidamente quitadas. 

Posto isto, inicialmente não assiste razão ao deferimento da antecipação 

de tutela pleiteada. Com essas considerações, não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela, sem 

prejuízo de reapreciação posterior. DEFIRO os benefícios da assistência 

judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 

98, CPC. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 29/10/2018 às 12h30min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024807-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MARTINS REZENDE (AUTOR(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 o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008831-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEIDE LAURA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026547-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WLLY PEREIRA RODRIGUES (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026547-61.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WLLY PEREIRA RODRIGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WILLY PEREIRA RODRIGUES, 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 05/07/2017, 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, a falta de interesse processual pela ausência de requerimento 
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administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa. No mérito 

alega 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, responsabilidade pela prova pericial, os valores da 

indenização em observância à Lei 11.945/2009, 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. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

05/07/2017. 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: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa, 

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: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) 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 05/07/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

WILLY PEREIRA RODRIGUES, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de residual intensidade avaliada em 

10%; 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%. 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 a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta 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”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta 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 
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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, 13 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001146-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE FERREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(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 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009202-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE DA SILVA MOURA GUIA (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 Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028438-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CIPRIANO DO CARMO (AUTOR(A))

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

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, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021215-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JANIELLEN DA ROSA RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034620-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

MARTINHO TORRES PEREIRA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034620-22.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARTINHO TORRES PEREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. MARTINHO 

TORRES PEREIRA, 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 26/06/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor 

mensurado pela perícia médica, 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, ausência de comprovação de 

ingresso do requerimento administrativo, falta do interesse de agir pela 

necessidade de prévio pedido administrativo, defeito na representação 

processual, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido o comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

ausência de comprovação do nexo causal, a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, inexistência de provas da invalidez, discorre sobre 

os valores da indenização e pagamento proporcional a lesão, a 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros 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. A parte 

autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, no valor mensurado pela 

perícia médica, em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido 

vítima em 26/06/2017. Preliminarmente, quanto à alegação de ausência de 

comprovação de ingresso do requerimento administrativo, bem como falta 

do interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, 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: “RECURSOS DE APELAÇÃO E 

ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE 

TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO 

PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O 

anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, com a devida 

citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem julgamento de 

mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A recente orientação 

do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em 

todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 

03/02/2017) A parte ré alega, ainda, defeito na representação processual, 

por ter sido a outorga de poderes de representação feita por instrumento 

particular, quando deveria ser por instrumento público, por tratar-se de 

analfabeto. No entanto, denota-se que a procuração restou ratificada por 

ocasião da audiência de conciliação, pelo que afasto a preliminar. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL REJEITADA-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - 

ANÁLISE COM O MÉRITO - SEQUELA PERMANENTE DO POLEGAR DIREITO 

DO APELADO - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º, II, DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES 
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INSERIDAS PELA LEI N. 11.482/07 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA 

DO GRAU DO COMPROMETIMENTO - PONTO CONTROVERTIDO - 

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A 

Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser endereçada 

para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, consoante 

previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74. 2 - Não se revela razoável exigir 

que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja somente por 

instrumento público, notadamente porque o Apelado colacionou aos autos 

mandato assinada a rogo, além de ter ratificado tacitamente os termos da 

procuração outorgada ao seu causídico por ocasião da Audiência 

Conciliatória. 3 - Consoante determina a Lei n 6.194/74, a indenização do 

Seguro Obrigatório - DPVAT - decorre da invalidez permanente, cujo grau 

deve ser claro e indene de dúvida. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte. 4 - Na hipótese, há dúvida quanto ao grau das 

lesões sofridas pela vítima. Em vista disso, mister a manutenção da 

sentença no capítulo em que reconheceu o direito à indenização do 

Seguro DPVAT, porém o valor deve ser fixado de acordo com o grau da 

lesão, a ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia 

médica complementar. (Ap 1869/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/06/2012, Publicado no 

DJE 05/07/2012) (TJ-MT - APL: 00018699820128110000 1869/2012, 

Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 

20/06/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2012) 

(grifo nosso) 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: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Com relação à alegação de ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por ter a parte autora juntado comprovante de residência em 

nome de terceiro, os artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: “Art. 282. A petição inicial indicará: I - o juiz 

ou tribunal, a que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido, com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - o requerimento 

para a citação do réu. Art. 283. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Verifica-se como 

requisito da peça inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, 

contudo, haver qualquer menção à necessidade de comprovação de tais 

dados, como forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se 

que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado 

pela parte postulante, sendo que a demonstração de comprovante de 

endereço, no nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível), assim, rejeito a preliminar. No mérito, verifica-se que 

a ré alega ausência de comprovação do nexo causal devido ao grande 

lapso temporal entre o acidente e o tratamento, entretanto, embora no 

boletim de ocorrência conste a data de 26/06/2017, o boletim de 

atendimento apresenta a data de 25/06/2017, indicando as mesmas lesões 

presentes no boletim de ocorrência, caracterizando mero erro material, 

pelo que passo a constar a segunda data como sendo a correta. Desse 

modo, verifica-se que o boletim de atendimento juntado aos autos 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 25/06/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MARTINHO TORRES PEREIRA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

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, 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 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatro centos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 
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citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

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. 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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois 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, 13 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018812-11.2016.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANGELO DA CRUZ (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018812-11.2016.8.11.0041. AUTOR: 

ANGELO DA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. ANGELO 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 23/06/2016, 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, pendencia documental do 

requerimento administrativo, falta de interesse de agir ante a necessidade 

de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e sucumbência 

autoral, defeito na representação processual, inépcia da petição inicial, 

bem como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, a inexistência de provas da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, a necessidade de prova pericial, bem como quanto à impossibilidade 

da incidência de correção monetária, aos juros 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. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

23/06/2016. Preliminarmente, quanto às alegações de falta de interesse de 

agir em razão da ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

pendência documental, 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: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, pelo 

que rejeito a preliminar arguida. A parte ré alega, ainda, defeito na 

representação processual, por ter sido a outorga de poderes de 

representação feita por instrumento particular, quando deveria ser por 

instrumento público, por tratar-se de analfabeto. No entanto, denota-se 

que a procuração restou ratificada por ocasião da audiência de 

conciliação, pelo que afasto a preliminar. Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E 

IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL 

REJEITADA-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANÁLISE COM 

O MÉRITO - SEQUELA PERMANENTE DO POLEGAR DIREITO DO APELADO 

- VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 3º, II, DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES INSERIDAS PELA 

LEI N. 11.482/07 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DO GRAU DO 

COMPROMETIMENTO - PONTO CONTROVERTIDO - APURAÇÃO DO GRAU 

DA LESÃO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A Ação de Cobrança do 

Seguro obrigatório DPVAT pode ser endereçada para qualquer 

seguradora do país que integre o consórcio, consoante previsto no artigo 

7º da Lei nº 6.194/74. 2 - Não se revela razoável exigir que a procuração 

outorgada por pessoa analfabeta seja somente por instrumento público, 

notadamente porque o Apelado colacionou aos autos mandato assinada a 

rogo, além de ter ratificado tacitamente os termos da procuração 

outorgada ao seu causídico por ocasião da Audiência Conciliatória. 3 - 

Consoante determina a Lei n 6.194/74, a indenização do Seguro 

Obrigatório - DPVAT - decorre da invalidez permanente, cujo grau deve 

ser claro e indene de dúvida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça 

e desta Corte. 4 - Na hipótese, há dúvida quanto ao grau das lesões 

sofridas pela vítima. Em vista disso, mister a manutenção da sentença no 

capítulo em que reconheceu o direito à indenização do Seguro DPVAT, 

porém o valor deve ser fixado de acordo com o grau da lesão, a ser 

apurado em liquidação de sentença por meio de perícia médica 

complementar. (Ap 1869/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/06/2012, Publicado no DJE 

05/07/2012) (TJ-MT - APL: 00018699820128110000 1869/2012, Relator: 
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DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2012, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2012) (grifo nosso) 

No que tange a alegação de inépcia da petição inicial, sob o argumento de 

que os fatos narrados não decorrem logicamente a conclusão dos fatos, 

vez que na inicial consta que o acidente teria ocorrido em 23/06/2016, mas 

os documentos juntados atestam a data de 17/09/2016, ocorre que, 

embora constatado o equívoco, esta divergência não vem a prejudicar o 

andamento processual, pois se trata apenas de erro material, levando-se 

em conta que toda a documentação juntada corrobora com a data de 

17/09/2016, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida e passo a 

considerar a data correta presente nos documentos. Com relação à 

alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo por ter a parte autora 

juntado comprovante de residência em nome de terceiro, os artigos 282 e 

283 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 282. 

A petição inicial indicará: I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II - os nomes, 

prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; 

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido, com as 

suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o 

autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - o 

requerimento para a citação do réu. Art. 283. A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE 

DETERMINA A JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

DO AUTOR, DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE 

PROCURAÇÃO, COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1.Desnecessidade da juntada do 

comprovante de residência, uma vez que a indicação na inicial é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à qualificação 

da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, não há razão jurídica que obrigue 

a parte a apresentar o comprovante de residência original, pois a boa fé 

quanto à veracidade do teor da declaração prestada se presume, aliado 

ao princípio de prova escrita produzido com a cópia trazida ao feito. 

Presença dos requisitos dos artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração 

inserta aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à capacidade postulatória da parte. 4. Assim, não há a 

necessidade de ser juntada a procuração com firma autenticada ou 

acompanhada de documento de identificação do autor, em que conste sua 

assinatura. Inteligência do art. 38 do Código de Processo Civil (...). Dado 

provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data 

de Julgamento: 27/08/2014, Quinta Câmara Cível), assim, rejeito a 

preliminar. No mérito, a parte ré alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. 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”. Desse modo, 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 

17/09/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que ANGELO DA 

CRUZ apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de residual intensidade avaliada em 10%; 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%. 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 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta 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”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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$ 1.350,00 (mil trezentos e 
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cinquenta 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 Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 13 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023885-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

IRANILDO JOSE DE ARRUDA (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023885-27.2017.8.11.0041. AUTOR: 

IRANILDO JOSE DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. IRANILDO JOSE DE ARRUDA, 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 14/01/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor a ser apurado em 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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental, falta do interesse de agir pela 

necessidade de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, bem como ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de provas 

da invalidez, discorre sobre os valores da indenização e pagamento 

proporcional a lesão, manifesta acerca do laudo pericial, bem como quanto 

à correção monetária, aos juros 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. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT, no valor a ser apurado em perícia médica judicial, em razão de 

acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 14/01/2017. 

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: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, 

bem como a pendência documental, 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: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil, pelo que rejeito a preliminar arguida. Quanto à ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por comprovante de residência apresentado estar em nome de 

terceiro, os artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil (antigo 

282 e 283 do CPC) estabelecem requisitos necessários à propositura da 

ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 
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procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência 

probatória do registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar 

que o acidente foi causado por veículo automotor. 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 14/01/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

IRANILDO JOSE DE ARRUDA 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 quatro centos 

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”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

13 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022659-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ TICIANELLI (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022659-84.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDSON LUIZ TICIANELLI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. EDSON LUIZ TICIANELLI, 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 

29/07/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do valor 

indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo 

compensado o valor pago na esfera administrativa, 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, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, extinção 

do feito por ser a petição inicial inepta, falta de interesse de agir devido à 

satisfação da indenização em esfera administrativa, bem como ausência 

de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo devido comprovante de residência não ter sido apresentado. No 

mérito argumenta pela improcedência do pedido de complementação da 

indenização, a quitação, insubsistência do pedido devido à pretensão do 

autor já ter sido satisfeita, litigância de má fé ante a omissão de pagamento 

administrativo prévio, manifesta sobre o laudo pericial, discorre sobre os 
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valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 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. A parte autora ajuizou a 

presente ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro 

obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo compensado o valor pago na esfera administrativa, em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 29/07/2016. 

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: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO 

DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO 

PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora Líder. A presença da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

2. Possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez, por se tratar 

de acidentes distintos, com lesões e extensões diversas. Ademais, 

cuida-se de inovação processual. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO 

DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70068941764, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 06/07/2016). A parte ré alega a inépcia da petição 

inicial, sob o argumento de que os fatos narrados não decorrem 

logicamente a conclusão dos fatos, vez que na inicial consta que o 

acidente teria ocorrido em 29/07/2016, mas os documentos juntados 

atestam a data de 07/11/2016. Ocorre que, embora constatado o 

equívoco, esta divergência não vem a prejudicar o andamento processual, 

pois se trata apenas de erro material, levando-se em conta que toda a 

documentação juntada corrobora com a data de 07/11/2016, motivo pelo 

qual rejeito a preliminar arguida e passo a considerar a data correta 

presente nos documentos. Quanto à alegação de falta de interesse de 

agir, devido à satisfação da indenização em esfera administrativa, esta 

alegação 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 arguida. Nesse sentido: “E M E N T A-APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DE DPVAT - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - 

PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PARTE DO SEGURO - COBRANÇA DA 

DIFERENÇA - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVADA 

- INCAPACIDADE FUNCIONAL PARCIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - 

CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Comprovadas a utilidade e a necessidade do 

provimento jurisdicional, afasta-se a preliminar de falta de interesse de 

agir. Tendo recebido apenas parte da cobertura do seguro obrigatório de 

DPVAT, o beneficiário tem interesse processual na reclamação da 

diferença. Comprovado o acidente de trânsito e a invalidez permanente 

ocasionada por esse sinistro, resta garantido o direito de a vítima receber 

indenização do seguro obrigatório de DPVAT. Nos termos da Súmula nº 

474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial 

do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. O 

termo inicial para a correção monetária nos casos de indenização por 

danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre 

(DPVAT)é a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do evento danoso.” 

(TJ-MS - APL: 00127284820098120002 MS 0012728-48.2009.8.12.0002, 

Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2013, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2013) Quanto à ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo por não ter sido juntado comprovante de residência, os artigos 

319 e 320 do Novo Código de Processo Civil (antigo 282 e 283 do CPC) 

estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, propiciando a 

regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo 

que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união 

estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, pelo que afasto a preliminar levantada. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE 

DETERMINA A JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

DO AUTOR, DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE 

PROCURAÇÃO, COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1.Desnecessidade da juntada do 

comprovante de residência, uma vez que a indicação na inicial é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à qualificação 

da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, não há razão jurídica que obrigue 

a parte a apresentar o comprovante de residência original, pois a boa fé 

quanto à veracidade do teor da declaração prestada se presume, aliado 

ao princípio de prova escrita produzido com a cópia trazida ao feito. 

Presença dos requisitos dos artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração 

inserta aos autos é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à capacidade postulatória da parte. 4. Assim, não há a 

necessidade de ser juntada a procuração com firma autenticada ou 

acompanhada de documento de identificação do autor, em que conste sua 

assinatura. Inteligência do art. 38 do Código de Processo Civil (...). Dado 

provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, 

Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data 

de Julgamento: 27/08/2014, Quinta Câmara Cível) 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 

07/11/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que EDSON LUIZ 

TICIANELLI apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

seguimento da coluna vertebral 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 
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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 seguimento da 

coluna vertebral, 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). Todavia, a parte autora recebeu pagamento administrativo no 

valor de R$ 1.726,13 (mil setecentos e vinte e seis reais e treze 

centavos), como consta no documento acostado a petição inicial ID 

9106913, logo a parte faz jus ao valor indenizatório remanescente de R$ 

805,12 (oitocentos e cinco reais e doze 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”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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$ 805,12 (oitocentos e cinco 

reais e doze 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, 

13 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011981-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIR LIMA BARROS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(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 o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026913-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDO BRASILEIRO DE SOUZA JUNIOR (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026913-03.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ANILDO BRASILEIRO DE SOUZA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ANILDO BRASILEIRO DE 

SOUZA JUNIOR, 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 05/06/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório conforme 

determinado em lei, 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, a falta de interesse processual pela 

ausência de requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização em 

observância à Lei 11.945/2009, 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. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, 

conforme determinado em lei, em razão de acidente de trânsito em que 

afirma ter sido vítima em 05/06/2017. 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: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

pedido administrativo, bem como pela sua não comprovação e recusa, 

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: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 
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DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) 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 05/06/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANILDO BRASILEIRO DE SOUZA JUNIOR, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo de intensa intensidade avaliada em 

75%; do membro inferior 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, 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 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%, e 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo: a) 

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). b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatro centos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta 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”. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. 

COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO 

DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 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. 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$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e 

dezoito 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 Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 15 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018655-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Procedo à intimação da Requerida para que comprove, no prazo de 05 

dias, o pagamento do valor das custas processuais, conforme sentença e 

Certidão da Contadoria.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031773-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

MARIANA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1014047-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDO SERGIO PIFFER (ADVOGADO(A))

INSTITUTO QUALITAS DE POS GRADUACAO EM MEDICINA VETERINARIA 

EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYNE ISABELA TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a certidão negativa do Oficial de Justiça, devendo informar novo endereço 

para a citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1011142-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. M. (AUTOR(A))

KAROLINE MARCONDES LINHARES (AUTOR(A))

BRUNO SA FREIRE MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A parte autora ajuizou Ação de Execução de Obrigação de Dar 

Coisa Certa, e sobre esta fundamenta seu pedido, entretanto, observa-se 

que não há título judicial ou extrajudicial formado em relação ao requerido, 

para embasar tal demanda. Analisando seus pedidos, no máximo ensejaria 

uma cautelar antecedente de exibição de documento, conforme o novo 

regramento civil. Assim intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

conforme exposto acima, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1020119-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIOLA MONTEIRO LOTUFO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Quanto a petição retro da parte autora, mantenho a ordem de Id. 

14052250, assim, cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020488-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SORAYA FARAH (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que no documento apresentado pela parte autora não 

há qualquer informação acerca de valor pagamento/investimento pela 

mesma, assim, intime-se novamente a parte autora para cumprir na integra 

a ordem de Id. 14183417, inclusive quanto à comprovação de 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

(art. 290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011884-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES (ADVOGADO(A))

FABIO BORGES FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Roberto Costa (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Apesar de a parte autora afirmar que os documentos relativos à 

movimentação dos valores investidos encontrem-se em poder da 

requerida, é certo que a mesma deve comprovar ao menos o início da 

relação, ou seja, a realização do aludido investimento, pois somente terá 

direito à reparação pleiteada caso demonstre o efetivo decréscimo de seu 

patrimônio, seja por extratos bancários, por títulos de crédito ou demais 

documentos representantes de operações financeiras. Sabe-se que 

atualmente qualquer movimentação financeira através de simples 

transferência bancária, DOC ou TED, por exemplo são facilmente 

comprováveis através de extratos bancários. Nesse sentido, apesar da 

movimentação ser realizada em sistemas internos da requerida, é certo 

que os valores foram transferidos, em tese, de conta de titularidade do 

autor ao requerido. Tal prova é possível de ser produzida pela própria 

parte, não podendo o ônus da mesma ser transferido a ré. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de Id. 14110834, e mais uma vez determino a 

emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, momento em que a parte 

autora deverá comprovar a efetivação, por prova documental, de 

pagamento(s) a requerida ou a terceiro a ela vinculada, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Às providências. Cumpra-se Cuiabá, 29 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032434-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA ROSALHA DE SOUZA (REQUERENTE)

KARLA LETICIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELA ALVES CARDOSO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

MARLON HUDSON MACHADO (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: 1025641-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MATTOS MOTTA (AUTOR(A))

VALDERY MACHADO PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015738-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LOJAS AMERICANAS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA (ADVOGADO(A))

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA (ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS PARTICIPACOES LTDA - EPP (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027323-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VMA IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA COSTA LACERDA (REQUERIDO)

 

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: 1024865-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO (ADVOGADO(A))

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E 

HOSPITALARES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (RÉU)

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES (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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021139-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCHIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - ME 

(AUTOR(A))

EDINEI RONQUE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que a parte autora requer a emenda da inicial para 

incluir o pedido de indenização por danos materiais (Id. 14406587), 

entretanto, deixou de corrigir o valor da causa e recolher a diferença das 

custas, assim, intime-se a ela para sanar tais irregularidades, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001437-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO EMPIRE CENTER (AUTOR(A))

RICARDO JOAO ZANATA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (RÉU)

CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 14356165, proceda-se a alteração do 

valor da causa para R$ 70.000,00. E considerando que o prazo ali 

requerido já decorreu, intime-se a parte autora para cumprir a ordem de Id. 

11521291, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020179-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES (ADVOGADO(A))

VALCIR AMARO DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON PEDROSO DE ALVARENGA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id.14591172, proceda-se a alteração do 

valor da causa para R$ 51.000,00. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas e taxa de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, 

parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029517-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTE-ASSEET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação de Id. 

14541865, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1221579 Nr: 12014-17.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA RUY PINHEIRO IMÓVIES LTDA, 

RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198, LETICIA DE SOUSA FURQUIM - OAB:7.616/MT

 Intime-se a exequente para se manifestar sobre a petição de fl. 41/43, 

bem como o pagamento de fl. 45, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando 

pelo que entender de direito.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1221578 Nr: 12013-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO RONDON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA RUY PINHEIRO IMÓVIES LTDA, 

RUY PINHEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA RIZZATTI MENDES - 

OAB:20974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198

 Diante da manifestação de fls. 27/28, intime-se o executado para 

comprovar o deposito das parcelas como postulado à fl. 08, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Decorrido o prazo supracitado, volte-me os autos conclusos para analise 

do pedido de fl. 27.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399190 Nr: 32244-61.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA RUY PINHEIRO IMÓVIES LTDA, RUY 

PINHEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A, 

JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, TELEVISÃO RONDON LTDA, BANCO RURAL 

S/A

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

OAB:MT 19.198, RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14507, ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT, LETICIA DE SOUSA FURQUIM - OAB:7.616/MT, LUCA 

RIZZATTI MENDES - OAB:20974/O, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

ofertada por Empreendimentos Santa Laura S.A. e Júlio José de Campos 

às fls. 336/340, para reconhecer o excesso de execução com relação 

aos honorários sucumbenciais de R$ 6.525,57 (seis mil quinhentos e vinte 

e cinco reais e cinquenta e sete centavos).Apenas por amor ao debate, 

ressalta-se que a multa de 10% (dez por cento) é devida, assim como 

10% (dez por cento) de honorários desta fase de execução, vez que 

decorrido o prazo da intimação do devedor para pagamento voluntário, 

conforme dispõe o art. 523, § 1º, do NCPC.Desse modo, o valor devido 

pelos executados, na data de hoje é de R$ 154.512,32 (cento e cinquenta 

e quatro mil quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos), calculo 

anexo.No mais, considerando que os exequentes não concordaram com o 

pedido de parcelamento do débito em 12 parcelas como postulado à fl. 

339, contudo afirmam que se houver algum, tipo de parcelamento que seja 

nos termos do art. 916 do NCPC, assim diante da possibilidade de 

parcelamento, intimem-se os executados para no prazo de 5 (cinco) dias, 

informarem ao juízo a possibilidade de parcelamento do débito nos termos 

do art. 916 do NCPC.Expeça-se também certidão de crédito em favor dos 

credores, como postulado à fl. 343.Decorrido o prazo supracitado, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos para analise dos demais 

pedidos de fl. 345.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 922634 Nr: 45021-05.2014.811.0041

 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: LUZIA EGIDIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Seguem as informações necessárias ao Recurso de Agravo de 

Instrumento, nº 1007592-71.2018.8.11.0000 - 3ª Secretaria da Câmara de 

Direito Privado, interposto por Tokio Marine Brasil Seguradora S.A., em 

desfavor de Luzia Egídia da Silva, digitada em impressa em uma lauda, tão 

somente no anverso.

No mais, aguarde-se julgamento do recurso supracitado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 307982 Nr: 16894-04.2007.811.0041

 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: CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT, RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre de Sandro Nery 

Ferreira - OAB:5768/MT, EDUARDO MAHON - OAB:6.636 - MT, 

MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:OAB/MT 15.329

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1136593 Nr: 25866-45.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM CUSTODIO DE MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/MT

 Código - 1136593

Visto.

Tendo em vista que a parte autora manifesta as fls.101/102, alegando que 

houve divergência entre o membro examinado e o membro lesionado, 

intime-se o perito para que preste esclarecimento no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051489 Nr: 47154-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA CANAVARROS NASSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL SHIFFER LIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA GHIOTTE MATEUS - 

OAB:20.453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDUARDA PEREIRA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 47154-83.2015.811.0041, 

Protocolo 1051489, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 399190 Nr: 32244-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA RUY PINHEIRO IMÓVIES LTDA, RUY 

PINHEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A, 

JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS, TELEVISÃO RONDON LTDA, BANCO RURAL 

S/A

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

OAB:MT 19.198, RENATA GARCIA BRUNO - OAB:8.695-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14507, ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:4877-A/MT, LETICIA DE SOUSA FURQUIM - OAB:7.616/MT, LUCA 

RIZZATTI MENDES - OAB:20974/O, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A

 Diante do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

ofertada por Empreendimentos Santa Laura S.A. e Júlio José de Campos 

às fls. 336/340, para reconhecer o excesso de execução com relação 

aos honorários sucumbenciais de R$ 6.525,57 (seis mil quinhentos e vinte 

e cinco reais e cinquenta e sete centavos).Apenas por amor ao debate, 

ressalta-se que a multa de 10% (dez por cento) é devida, assim como 

10% (dez por cento) de honorários desta fase de execução, vez que 

decorrido o prazo da intimação do devedor para pagamento voluntário, 

conforme dispõe o art. 523, § 1º, do NCPC.Desse modo, o valor devido 

pelos executados, na data de hoje é de R$ 154.512,32 (cento e cinquenta 

e quatro mil quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos), calculo 

anexo.No mais, considerando que os exequentes não concordaram com o 

pedido de parcelamento do débito em 12 parcelas como postulado à fl. 

339, contudo mencionam o parcelamento nos termos do art. 916 do NCPC, 
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diante da possibilidade de acordo, intimem-se os executados para no 

prazo de 5 (cinco) dias, informarem ao juízo a possibilidade de 

parcelamento do débito nos termos do art. 916 do NCPC.Expeça-se 

também certidão de crédito em favor dos credores, como postulado à fl. 

343.Decorrido o prazo supracitado, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos para analise dos demais pedidos de fl. 345.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171934 Nr: 40962-03.2016.811.0041

 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: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:, FABIUS DELBONI DE ANDRADE - OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Cód. 1171934

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 293/297), assim procedam-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC).

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846563 Nr: 50166-76.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLAENGE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE MATTOS

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

OAB:3.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 Cód. 846563

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 146/148), assim procedam-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC).

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 793349 Nr: 47442-36.2012.811.0041

 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: LUCIANA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

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

OAB:3.213/MT

 Cód. 793349

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 282/284), assim procedam-se 

as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a parte devedora, através de seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, CPC).

 Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 24 de agosto de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

FELIPE MARTINS VIEIRA (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: 1000691-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE MARTINS VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. FELIPE MARTINS VIEIRA, 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 

25/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento integral 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, bem como ausência do laudo do IML. 

No mérito alega a inadimplência do proprietário quanto ao pagamento do 

prêmio, 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 ausência do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 162 de 529



laudo do IML, este assunto será analisado com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, a ré alega que a autora não faz jus ao recebimento 

do benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta 

argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico 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 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 25/03/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FELIPE MARTINS VIEIRA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio 

facial 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 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 da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% 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 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta 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$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 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, 29 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036594-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036594-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FRANCISCO DAS CHAGAS 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 29/04/2017, 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. No mérito alega a necessidade de graduação da invalidez 

permanente de acordo com a lei nº 11.945/2009 e manifesta acerca da 

perícia médica realizada, 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. 
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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) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

29/04/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que FRANCISCO 

DAS CHAGAS SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

do membro inferior 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 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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 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 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019307-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FELIPE DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

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: 1019307-21.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LOURIVAL FELIPE DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. LOURIVAL FELIPE DA SILVA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 08/10/2012, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento integral 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, falta de 

interesse de agir pela necessidade de prévio pedido administrativo, e a 

prejudicial de mérito: prescrição. 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 e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

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 

da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de falta de interesse de agir devido à necessidade de prévio 

pedido 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. 
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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 a prejudicial de mérito: prescrição será analisada com o 

mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se que a ré alega a 

prescrição, vez que o sinistro se deu em 08/10/2012 e a ação foi ajuizada 

em 21/06/2017, sendo que a contagem prescricional obedece ao artigo 

206, §3º, inciso IX, do Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) 

anos, tendo prescrito, portanto, em 08/10/2015. Entretanto, tratando-se de 

invalidez, a contagem do prazo prescricional somente se inicia quando o 

beneficiário do seguro tem ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez. Nesse sentido é a Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA 

PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA 

INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C 

do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do 

caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez 

permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da 

invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a 

apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1388030 MG 

2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data 

de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 

DJe 01/08/2014)(negritei) No presente caso, não existem elementos que 

demonstrem que o Requerente teve a ciência inequívoca da sua 

incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não há que se falar em 

prescrição. 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 08/10/2012. A perícia médica judicial 

realizada concluiu que LOURIVAL FELIPE DA SILVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho 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 atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% 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 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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 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) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta 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, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003755-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CARMINU VALDIR DE BIAZZI (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003755-16.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CARMINU VALDIR DE BIAZZI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CARMINU VALDIR DE BIAZZI, 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 06/02/2016, 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. 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 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, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 06/02/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que CARMINU VALDIR DE BIAZZI, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Em 

manifestação ao laudo pericial, a parte ré alega a impossibilidade de ficar 

totalmente inválido por duas vezes, alegando enriquecimento sem causa 

devido ao recebimento de pagamento administrativo decorrente de outro 

acidente que ocasionou a lesão do mesmo membro. No entanto, esta 

alegação não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de 

que a ocorrência de dois acidentes em datas diferentes, ainda que 

resultem lesão ao mesmo membro, não impedem o recebimento das 

indenizações, vez que trata-se de lesões independentes. Nesse sentido: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT– 

PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE 

RECURSAL – REJEITADA - INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA – 

ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É 

tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal. Comprovado que a 

lesão foi decorrente de acidente de trânsito, o dano dele decorrente e o 

resultado obtido através da perícia médica, é perfeitamente possível a 

fixação de indenização. A existência de dois acidentes distintos e em 

épocas diferentes, que causam dano no mesmo membro, não impede o 

recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões 

independentes. (TJMT - Ap 38388/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)” Dessa forma, 

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 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% 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 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta 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 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 
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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$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta 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, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034678-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034678-25.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE ANTONIO DE SOUZA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSE ANTONIO DE SOUZA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

04/06/2017, 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 falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto 

à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 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 

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 processual em razão da ausência 

de prévio pedido 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) 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 04/06/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSE ANTONIO DE SOUZA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior 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, 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 
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cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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 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 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016530-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CAMILA APARECIDA PLACIDA CONCEICAO CONSTANTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1016530-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAMILA APARECIDA PLACIDA CONCEICAO CONSTANTINO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. CAMILA 

APARECIDA PLACIDA CONCEIÇAO CONSTANTINO, 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 

04/04/2017, 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 falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, 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 

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 processual em razão da ausência 

de prévio pedido 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) 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 01/04/2017, embora conste erroneamente na 

petição inicial a data de 04/04/2017, o que caracteriza apenas erro 

material do subscritor da peça, pelo que passo a considerar a primeira 

data. A perícia médica judicial realizada concluiu que CAMILA APARECIDA 

PLACIDA CONCEIÇAO CONSTANTINO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do quarto dedo do pé 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, 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 
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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 

quarto dedo do pé esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 75% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 75% desse valor, 

ou seja, R$ 1.012,50 (mil e doze 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 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$ 1.012,50 (mil e doze 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, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034613-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE FRANCISCO SIMAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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: 1034613-30.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE FRANCISCO SIMAO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. JOSE FRANCISCO 

SIMAO 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 10/09/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

mensurado pela perícia médica, 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 falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a falta de 

nexo causal entre a invalidez e o acidente automobilístico, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, 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 processual em razão da ausência 

de prévio pedido 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 
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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) 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 10/09/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSE FRANCISCO SIMAO DE SOUZA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita 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 da 

mão direita, 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 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003599-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

NUBIA SOUZA PEREIRA (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: 1003599-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NUBIA SOUZA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. NUBIA SOUZA PEREIRA, 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 

16/01/2018, 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 discorre sobre o quantum 

indenizatório em caso de condenação, inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor, 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 
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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 a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 16/01/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

NUBIA SOUZA PEREIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo 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, 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% 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 a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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 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) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta 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 Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034629-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

VENERANDO LIMA DE LACERDA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034629-81.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: VENERANDO LIMA DE LACERDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. VENERANDO LIMA 

DE LACERDA, 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 17/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado pela perícia 

médica, 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 falta de identificação da 

placa do veículo, 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, a parte ré alega que o autor 

deve trazer a identificação da placa do veículo, para atestar se faz jus ao 

recebimento do benefício, pois sem esta informação não há como afirmar 

que o dano é decorrente de veículo coberto pelo seguro. 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 17/08/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que VENERANDO LIMA DE LACERDA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 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 tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 
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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, 29 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017869-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE LIRA E SILVA (AUTOR(A))

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 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))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017869-91.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

RUTH DE LIRA E SILVA, DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. DANIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, menor representado por sua genitora RUTH 

DE LIRA E SILVA LIMA, 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 26/08/2016, 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, pendência documental do 

requerimento administrativo, falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, bem como necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, a forma de pagamento, necessidade de prova pericial, 

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. Houve 

a realização de perícia médica e a manifestação das partes quanto ao 

laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

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) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

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) No 

mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

argumentando que o fato não fora presenciado pela autoridade policial, 

por isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

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 26/08/2016. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

LIMA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé direito de 

média repercussão avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 
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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 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 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 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta 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 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta 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 Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000728-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000728-88.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. LEANDRO FELIPE 

ORMOND FERREIRA, 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 08/12/2017, 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, pendência 

documental do requerimento administrativo, bem como falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

a inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, 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, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas 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. 
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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) 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 08/12/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LEANDRO FELIPE ORMOND FERREIRA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido 

complementação do laudo, entendo desnecessário tal pedido, vez que 

apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, 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 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior 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 quatro centos 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) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) 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 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009557-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON SANTOS DE BARROS (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))

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009557-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EVERSON SANTOS DE BARROS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EVERSON SANTOS DE BARROS, 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 18/10/2015, 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 documentos indispensáveis ao processamento da 

demanda, bem como falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a constitucionalidade das leis 

nº 11.482/2007 e nº 11. 945/2009, falta de nexo causal entre a invalidez e 

o acidente automobilístico, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 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 da parte ré 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) A 

parte ré alega, ainda, a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda, argumentando que os documentos pessoais 

do autor estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que é possível 

fazer a leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito a preliminar 

arguida. Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da 

ausência de prévio pedido 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) 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 18/10/2015. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que EVERSON SANTOS DE BARROS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé esquerdo de média 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, 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 25% de invalidez permanente parcial incompleta do 

pé esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 50%. Desse modo, 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 25% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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 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), 
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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$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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, 29 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020058-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA LUZ NETTO MALHADO (AUTOR(A))

ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA CRISTINA DA SILVA MACEDO (RÉU)

FERTIL PROJETOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020058-08.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANNA LUZ NETTO MALHADO RÉU: FERTIL PROJETOS E SERVICOS 

AGROPECUARIOS LTDA, KAMILA CRISTINA DA SILVA MACEDO Visto. 

Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE COMERCIAL 

PARCIAL C/C PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES, promovida por ANNA 

LUZ NETTO MALHADO, em desfavor de FÉRTIL PROJETOS E SERVIÇOS 

AGROPÉCUÁRIOS LTDA tendo como representante KAMILA CRISTINA DA 

SILVA MACEDO, em que as partes na audiência de conciliação conforme 

ID- 14839193 - Pág. 1/2, se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do feito. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil. 

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as 

baixa na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015638-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE PLENITUDE HUMANA LTDA (AUTOR(A))

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015638-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

INSTITUTO BRASILEIRO DE PLENITUDE HUMANA LTDA RÉU: TIM CELULAR 

S.A. Visto. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, promovida por INSTITUTO 

BRASILEIRO DE PLENITUDE HUMANA, em desfavor de TIM CELULAR S/A, 

em que se compuseram amigavelmente em audiência de conciliação, 

requerendo a homologação do acordo e a extinção do feito. Assim, 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA a ação, 

com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Código de Processo 

Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada 

pelas partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se o 

processo com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

29 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024099-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JAILSON DA SILVA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024099-18.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAILSON DA SILVA REIS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JAILSON DA SILVA REIS, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) 

em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 22/01/2015, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento da 

diferença do seguro obrigatório, no valor de R$ 11.137,50 (onze mil cento 

e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 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, exceção de 

incompetência, falta de interesse de agir pela satisfação da indenização 

em esfera administrativa, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, bem como ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo devido comprovante de 

residência apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

discorre sobre os valores, a forma de pagamento, manifesta acerca do 

laudo pericial, 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, a parte ré alega exceção de incompetência, vez 

que o autor reside na cidade de Rondonópolis–MT, e o fato teria ocorrido 

na cidade de Parauapebas – PA, devendo, portanto, ser aplicado o 

Princípio do Juiz natural, por não haver justificativa para que a ação tenha 

sido ajuizada nesta comarca. Ocorre que, é sabido que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT cabe ao autor escolher se quer ajuizar a 

ação no local do fato, em seu domicílio ou no domicílio da ré, sendo que no 

presente caso, consta que a ré possui uma sucursal nesta comarca, 

motivo pelo qual não há que se falar em incompetência, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. COMPETÊNCIA RELATIVA. 

CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TERRITORIAL. ESCOLHA ENTRE FOROS 

CONCORRENTES. POSSIBILIDADE. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU, DO 

AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. DISCRICIONARIEDADE DO AUTOR. 

SÚMULA 540, DO STJ. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE 

SÚMULA 33, DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO (...) 2. Sabe-se 

que a Ação de Cobrança do Seguro DPVAT pode ser ajuizada tanto no 

domicílio do réu, como do autor ou no local do fato, a teor do enunciado da 

súmula 540, do STJ. De outra banda, por se tratar de competência relativa, 

esta não pode ser declarada, de ofício, pelo juiz do feito (...) 3. Ademais, 

em razão da função nitidamente social do seguro DPVAT, em dar amparo 

à vítima de acidente de trânsito, na obtenção de seu direito, deve lhe ser 

oportunizada a possibilidade de escolha entre os foros apontados, quer 

no §único, do art. 100, do revogado CPC/73, quer na regra geral do art. 94, 

do mesmo Codex, atualmente dispostas nos arts. 53 e 46 do vigente CPC. 
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(...)”(TJ-CE 00012867820178060000 CE, Relator: Francisco Gomes de 

Moura, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 07/02/2018) (grifo nosso) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela satisfação da indenização em esfera 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) 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 ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) 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 22/01/2015. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JAILSON DA SILVA REIS 

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 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). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), como consta ID 9294577, logo faz jus ao valor remanescente 

de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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 
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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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 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, 29 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033162-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADONILDO CAMPOS DOMINGUES (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: 1033162-67.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADONILDO CAMPOS DOMINGUES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADONILDO CAMPOS DOMINGUES, 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 26/07/2017, 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, 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 26/07/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ADONILDO CAMPOS DOMINGUES 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 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, 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 
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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 ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% 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 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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 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$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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 Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000390-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO AGOSTINHO DA COSTA (AUTOR(A))

FERNANDO BIRAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

NATALY DE SOUSA DIAS (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI (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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010974-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JECIRA FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lea Marisa Lopes Mendonça (REQUERIDO)

Espólio de Paulo Mendonça (REQUERIDO)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 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: 1000526-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARCOS ALBERTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003748-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

OZEUDSON DE SOUSA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004702-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RAYHOLLY COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003949-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJACKIS DA CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000259-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (RÉU)

MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (RÉU)

 

Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 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: 1012315-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TEDRAO PINHEIRO DA FONSECA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011032-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

PEDRO NEGRETTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001664-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

LUCAS THIAGO MARQUES DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004166-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011046-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

GINETE FERREIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011062-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANDRE XAVIER DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008515-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE SANTOS PEREIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015644-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRO FELIX DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011889-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ESDRA NEVES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 
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da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010892-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011505-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ANDERSON FERNANDO NASCIMENTO DE SIQUEIRA (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: 1011630-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES ROSA DA CRUZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012684-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA ACOSTA DE MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013963-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CESAR DE CARVALHO SOUZA (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))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013816-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013932-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

TARLENE CRISTINA SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013331-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ZIMMERMANN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013794-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014243-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

WELITON PAES BARBOSA MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014705-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA SILVA NASCIMENTO (AUTOR(A))

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014236-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLYSON FERREIRA DE MORAIS (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))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014459-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021965-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

SUELLEN SIMAO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017391-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR (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 manifestação da parte Requerente encontra-se 

tempestiva. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010366-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROGERIO FERREIRA TORRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010667-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIZETE CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014233-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008969-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012344-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GIMME TAVARES DE MENEZES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011661-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIBALDO GREGORIO DALMAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013511-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

IARA BRANCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027815-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA (ADVOGADO(A))

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO MORADA DO PARQUE (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para emendar a inicial nos termos da 

despacho retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007597-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALTEMIR RAMOS DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006824-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008961-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DOS SANTOS FONSECA (AUTOR(A))

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011770-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VINICIOS ALMEIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010856-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

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

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013998-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

CLEITON NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016235-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

FABRICIO DA SILVA VALDANHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE LIMITADA (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014289-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

SUZISTELA PEDROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014195-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
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Processo Número: 1015475-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS (ADVOGADO(A))

CENTRO DE YOGA VITAL ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CULTURA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017158-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017185-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA FROTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017326-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADAIL PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015154-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

CICERO MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017160-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ARAUJO FIGUEIREDO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018550-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA (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))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019089-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIANOR BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010839-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

LUIZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

Considerando que a intimação da requerida para o comparecimento na 

audiência de conciliação foi realizada em desacordo com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, designo nova audiência de 

conciliação para o dia 04/09/2018, às 12:00 horas, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as partes para 

que compareçam devidamente acompanhadas de seus advogados, 

mediante as observâncias e advertências legais. No mais, mantenho 

integralmente a decisão de ID nº 6673950. Aguarde-se a realização da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015996-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

GILVAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015027-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA (AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 185 de 529



ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024667-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que a intimação da requerida para o 

comparecimento na audiência de conciliação foi realizada em desacordo 

com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 04/09/2018, às 12:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as 

partes para que compareçam devidamente acompanhadas de seus 

advogados, mediante as observâncias e advertências legais. No mais, 

mantenho integralmente a decisão de ID nº 9462435. Aguarde-se a 

realização da audiência. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014968-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS DA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016456-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016700-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MATEUS SANTOS FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028074-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO PEREIRA MEDEIROS (AUTOR(A))

RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR (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 1028074-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ronildo Pereira de 

Medeiros em desfavor de Águas Cuiabá S/A, com pedido de tutela de 

urgência, para que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços 

ao imóvel do autor, bem como se abstenha de incluir o nome do autor no 

castro de proteção ao crédito. Consta na inicial que a parte autora é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da matricula nº 

384894-9. Relata que nos últimos 12 (doze) meses, utilizou uma média de 

consumo relativa à 20m³ de água, não ultrapassando essa quantia. 

Informa que foi surpreendido com o recebimento da fatura referente ao 

mês de junho/2018, no valor de R$ 786,71 (setecentos e oitenta e seis 

reais e setenta e um centavos), constando o suposto consumo de 62m³ 

de água. Acrescenta que, posteriormente, nos meses de julho e agosto, 

recebeu em sua residência faturas com valores exorbitantes, na quantia 

de R$ 1.652,01 (um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavo) 

e R$ 1.868,33 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e três 

centavos), demonstrando a cobrança abusiva da parte requerida. Aduz 

que contatou a requerida para a solução do impasse, todavia, as 

tentativas restaram infrutíferas, sendo realizado teste de vazamento na 

residência do autor, com o resultado negativo. Destaca que na data de 26 

de agosto de 2018 o fornecimento dos serviços essenciais foi suspenso 

pela requerida. Vieram os autos conclusos. Fundamento: Sobre a tutela 

provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida 

quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre o tema, leciona José Miguel 

Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de 

Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”. “A medida de urgência deverá ser 

determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente 

sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante 

abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e 

realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida 

conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma 

medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se 

levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em 

favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”. Nesse contexto, e de 

acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para 

deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a 

existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela 

probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. 

No caso em tela, informa a parte autora que foi surpreendida com o valor 

cobrado nas faturas dos meses de junho a agosto do ano de 2018, bem 

como que o fornecimento dos serviços foi suspenso, razão pela qual 

pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a requerida 

restabeleça o fornecimento dos serviços ao imóvel do autor, bem como se 

abstenha de incluir o nome do autor no castro de proteção ao crédito. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, 

presente a probabilidade do direito, tendo em vista as faturas constantes 

nos Ids nº 14974607 e 14974615, demonstrando o aumento do valor 

cobrado, bem como a comprovação da suspensão do fornecimento dos 

serviços (Id nº 14974701). Do mesmo modo, presente o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que o deferimento da tutela 

vindicada permite 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 
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determino que a parte requerida, com relação às faturas dos meses de 

junho, julho e agosto do ano de 2018, RESTABELEÇA, no prazo de 06 

(seis) horas, o fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora, bem 

como se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de proteção ao 

crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a 

efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 16/10/2018, às 12:30 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será 

contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo 

réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo 

para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Com fundamento no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor DEFIRO a inversão do 

ônus da prova e determino que a requerida apresente os documentos 

comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial. 

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

inicial, acostar aos autos as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) 

meses ou outro documento que comprove sua renda mensal, para 

comprovar o estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. 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. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017107-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVINO AMERICO DOS SANTOS (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018220-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOSE DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018261-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SUSANA ABRAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016753-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019669-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE ABREU DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018912-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994135 Nr: 20580-23.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, 

MONACO DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE ROCHA SILVA 

SANTANA - OAB:19826/O, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOÃO PAULO MORESCHI - 

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

 Certifico que, tentei contato com a Dra. EMANUELE ROCHA SILVA 
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SANTANA, OAB/MT 19826/O por telefone para a mesma devolver os 

autos a esta secretaria, uma vez que fez carga rápida em 22/8/2018, e em 

todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, encaminho 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOS AUTOS a central de 

mandados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987885 Nr: 17645-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY ALVES RODRIGUES JAUNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o autor, para no prazo de 5 dias, se manifestar acerca do AR 

juntado ao autos.

Thatyane C. Olmedo – Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036275 Nr: 39737-79.2015.811.0041

 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: LUIS VALDEN DA SILVA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 90/92, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142407 Nr: 28465-54.2016.811.0041

 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: ENELMA CRISTINA DE SOUZA ALVES

 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 Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 172, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982955 Nr: 15348-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL MELO DA COSTA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 242, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1009944 Nr: 27567-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERALDO DE CASTRO PEREIRA

 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: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 165/166, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960372 Nr: 4993-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA C. DE SANTANA TRANSPORTE EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN W. WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, LUIZ WAHLBRINK - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Leandro Martins Parreira 

- OAB/MG 86.037 - OAB:, Dr.ª Bárbara Queiroz Borges Testa - 

OAB/MG 83.492 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar a 

parte exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender 

de direto, no prazo de 05 (cinco) dias.

Márcia G. Marinho - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061157 Nr: 51496-40.2015.811.0041

 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: LEOCÍDIO LEITE DE SÁ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963622 Nr: 6337-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA BARBOSA DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965207 Nr: 7036-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CILENE ALVES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965465 Nr: 7139-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMER ESTEVES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8.862/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls.76, uma vez que a decisão não 

foi publicada para os patronos corretos da requerida, assim faço o 

cadastro dos mesmose encaminho a republicação a decisão abaixo 

transcrita:"Vistos, etc.Considerando a manifestação de fls. 73 e em razão 

do princípio da economia processual, defiro o solicitado, concedendo para 

a parte requerida a reabertura do prazo para a apresentação de 

recurso.Expeça-se o necessário.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 969991 Nr: 9346-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA MARCELI BARBOSA DOS SANTOS, VANIL 

MAURICIA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS, SISTEMA 

FACIL INCORPORADORA CUIABA III SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TELMA REGINA RIBEIRO 

DONATONI - OAB:18966

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida da 

devolução do AR negativa dos denunciados a lide, juntada aos autos, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984202 Nr: 16029-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA BAGINI BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso

Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966988 Nr: 7804-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METROPOLITANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar os 

embargos monitórios apresentado tempestivamente aos autos pela 

requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983547 Nr: 15634-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - OAB:3702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DA 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para proceder a 

intimação das requerida, para no prazo de 5 dias, manifestar- se sobre a 

proposta de honorários.

Márcia G. Marinho - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004961 Nr: 25498-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAGILA APARECIDA BARBOSA

 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:OAB/MT 8506-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 
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querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011886-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARINE VALUTKY (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS BORGES (AUTOR(A))

DANIELA NODARI BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL EMPREENDIMENTOS TORRES DO PLANALTO SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011886-43.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga 

ajuizada por João Guilherme Nodari Borges e Daniela Nodari Borges em 

desfavor de Gerencial Empreendimentos Torres do Planalto SPE Ltda. As 

partes formularam acordo conforme ID 1496002, requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme ID 

1496002, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios 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 ne P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003065-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ENPA CONTÉCNICA (EMBARGANTE)

LUCILLO FERNANDES DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1103065-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Consórcio Mendes Júnior 

– ENPA Contécnica em face de Jeremias Pereira da Silva, sustentando 

ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. Diante 

disso, requer o recebimento dos embargos, declarando a inexigibilidade do 

titulo executivo. Citado, o embargado apresentou impugnação requerendo 

a rejeição dos embargos. O juízo de Jaciara declinou da competência à 

Comarca de Cuiabá, para onde os autos foram remetidos e redistribuídos. 

As partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Passo a julgar antecipadamente a lide, nos termos 

do artigo 920, II, do diploma Processual Civil, haja vista tratar-se de matéria 

exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de qualquer 

prova. Reza o art. 104 do Código Civil que a validade do negócio jurídico 

requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. 

No caso dos autos, a previsão de titulo executivo extrajudicial é especifico 

ao decretar, no art. 784, do Código de Processo Civil que: Art. 784. São 

títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a 

duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura pública ou outro 

documento público assinado pelo devedor; III - o documento particular 

assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; IV - o instrumento de 

transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, 

pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por 

conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o contrato garantido 

por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele 

garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte; 

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o crédito, 

documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como 

de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio; IX - 

a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na 

forma da lei; X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou 

extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção 

ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente 

comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro 

relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos 

por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei; XII - todos os 

demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força 

executiva. E mais, dispõe o art. 783 do Código de Processo Civil: Art. 783. 

A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de 

obrigação certa, líquida e exigível.. Com base nesse artigo, são atributos 

da obrigação estampada no título, sendo eles substanciais. Certeza é a 

exatidão contida na obrigação, assim deve restar contida (i) sua natureza 

(pagar, entregar, fazer); (ii) seu objeto (dinheiro, determinado ou 

determinável, bem móvel ou imóvel); (iii) seu sujeito (credor e devedor). A 

obrigação também deve ser líquida, em outras palavras, é a definição do 

quantum debeatur, sem a necessidade de realização de prova. Por fim, a 

exigibilidade que nada mais representa a necessidade de cumprimento da 

obrigação, ou seja, que já está vencida. No caso dos autos, o 

autor/embargado instruiu o pedido de execução com o contrato de 

prestação de serviços firmado entre as partes e as notas fiscais sem 

qualquer aceite, , por ser ele incerto e ilíquido. Assim, é cediço que a 

ausência de qualquer formalidade resulta na inexistência de título 

executivo válido a ensejar a ação executiva. Comentando os requisitos do 

título executivo, o doutrinador Pontes e Miranda leciona que a "certeza do 

crédito é a ausência de dúvida quanto à sua existência, tal como está no 

título executivo extrajudicial (...). (p. 282). O crédito "diz-se líquido (ou 

diz-se líquida a dívida), quando, além de ser claro e manifesto (= efficere 

claram et manifestam probationem debiti), dispensa qualquer elemento 

extrínseco para se lhe saber o importe (non requiratur aliquod extrinsecus 

ad probandum). Sabe-se que é e o que é"("Comentários ao Código de 

Processo Civil", Tomo IX, 2ª. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2001, p. 288). 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE 

PRÉEXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA 

DE COISA INCERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO AVERIGUADA. 

AFASTAMENTO – Verificando-se que a paralisação do processo ocorreu 

em razão da ausência de bens passíveis de penhora, não corre o prazo 

prescricional, ainda que se trate de prescrição intercorrente. AUSÊNCIA 

DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. NULIDADE DA EXECUÇÃO 

CONFIGURADA. INOBSERVÃNCIA AB INITIO DO CORRETO TRÂMITE DA 

EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA. PRIMAZIA DA TUTELA 

ESPECÍFICA. POSTERIOR CONVERSÃO DA EXECUÇÃO QUE 

DEMANDARIA, ALÉM DE PEDIDO EXPRESSO DO CREDOR, PRÉVIA 

LIQUIDAÇÃO, COM A JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DETALHADA DO 

DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 669.529-6 DA COMARCA DE IPIRANGA – VARA 

ÚNICA, Relator(a): Abraham Lincoln Calixto, 4ª Câmara Cível, 13/07/2010) 

O caso em análise, não se infere a prova literal da dívida, porque o 

contrato firmado entre as partes, em que pese ter sido descumprido, não 

preenche os requisitos previstos no art. 783 do CPC vigente, à época. O 

exequente não trouxe aos autos documentos que comprovassem a 

existência de dívida liquida e certa, não sendo o contrato firmado entre as 

partes hábil para a execução. Isso porque, o contrato estabelece que 

contrato de locação celebrado entre as partes, determina que para aferir o 

valor de eventual obrigação devida pelo consórcio, se faz elementos 

externos, notadamente, os envolventes da realização de medições, as 

quais deverão contar, necessariamente, com a aprovação do locatário, 

ora Embargante, fato este que demonstra a iliquidez da dívida que o autor 

busca garantir, haja vista que seria necessário o levantamento da 

medição, para então constatar-se a liquidez e certeza da dívida. 

Procedimento este não cabível em execução, como já explanado alhures, 

uma vez que prescinde de provas. E mais, as notas fiscais acostadas não 

possuem o aceite, o que comprovaria o recebimento do produto pela 

executada. Sobre o tema, válida a doutrina de Arnaldo Rizzardo, acerca 

da impossibilidade de se evidenciar a liquidez do título executivo por 

elementos externos e futuros: “Além de tudo isso, o título executivo 

precisa ser capaz de trazer ao juiz, por si próprio e sem o adminículo de 

qualquer meio de prova, a certeza de estar dando curso a uma execução 

realmente fundada em obrigação existente e bem dimensionada a ela." 

("Contratos de Crédito Bancário", 2ª. ed.,São Paulo: RT, p. 59). Ora, se a 

liquidez do título se determina pelo quantum representado no título 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 190 de 529



exequendo, e se o valor exequendo não é certo e líquido, havendo, ainda 

controvérsia quanto à respectiva exigibilidade, por óbvio que o Contrato de 

Prestação de Serviços acostados aos autos, não possui os atributos 

necessários para a execução. Nesse sentido a jurisprudência: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 

REVOGAÇÃO DO MANDATO. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. 

Na execução fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, 

necessário que o instrumento contenha os requisitos da exigibilidade, 

certeza e liquidez. Contudo, com a revogação do mandato fica 

descaracterizada a liquidez e exigibilidade do título, já que imperioso se 

verificar o trabalho efetivamente realizado para alcançar a proporção da 

prestação pecuniária devida. 2. Recurso não provido. (TJDF, APC 

20140710379638, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4ª Turma Cível, Publicado no 

DJE : 18/06/2015 . Pág.: 209) Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, 

com fulcro no art. 920, inciso II do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 

Consórcio Mendes Júnior – ENPA Contécnica em face de Jeremias Pereira 

da Silva., para extinguir o processo executivo nº 10033060-28.811.0041 . 

Por consequência condeno o embargado ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios fixados em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais), com base no disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitada esta em julgado certifique e junte cópia da sentença nos autos 

da execução, arquivando-os. Quanto a estes autos, após o transito em 

julgado da sentença, determino seu arquivamento com as baixas 

necessárias e comunicações de estilo. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024007-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA BUENO DE FARIAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular 

prosseguimento ao feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). 

§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000354-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX NUNES VALLE (EXECUTADO)

POINT JOIAS SERVICOS E REPARACAO EM JOIAS E RELOGIOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

LEANDRO OLIVEIRA DE JESUS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceder a indexação da guia de diligência referente ao 

comprovante de pagamento de ID 8121228. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 

2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 

1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1024662-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA DAS DORES FIGUEIRA BARBOSA (EXEQUENTE)

JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE SEVERINO BARBOSA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte requerida para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o Recurso de Apelação de ID 

14743275 . Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420258 Nr: 6266-48.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM NETO BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO RUWER 

- OAB:11311

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Às fls. 431 o exequente pugnou pela realização de pesquisa junto 

BacenJud para bloqueio de ativos financeiros nas contas do(s) 

executado(s).

Pois bem,

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o arresto/penhora on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização do 

arresto/penhora via BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Desta feita, intimo o Banco Pan, por meio de seus patronos (DJE), para no 

prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor descrito na petição de 

fls. 431 (que deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), 

sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015 e 

litigância de má-fé.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 142570 Nr: 27122-77.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB CENTRAL MT/MS - CENTRAL DAS COOP. DE 

CRÉDITO DOS ESTADOS DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelzi Maria Fonseca Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO DE 

CARVALHO - OAB:6173, MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247/MT

 (...) Noutra senda, nota-se da certidão de fls. 162/164 e da petição 

constante da capa dos autos, que a executada possui um imóvel 

residencial e 10% de um lote no 1º distrito desta cidade, assim, INTIMO o 

exequente para que se manifeste no prazo de 15 dias, quanto à 

manutenção do pleito de penhora do imóvel de matrícula nº 21.644, haja 

vista trata-se de único bem (residencial), SALIENTANDO, que o 

prosseguimento dos atos expropriatórios ocorrerão por sua conta e risco 

e, ao fim confirmada essa situação fática (impenhorabilidade, se for o 

caso), deverá o Banco, suportar o ônus dessa constrição, nos moldes do 

artigo 77 do Código de Processo Civil.Outrossim, DEFIRO a penhora quanto 

aos 10% pertencentes à NELZI MARIA FONSECA PEREIRA, quanto ao bem 

de matrícula nº 96.219 (Lote situado na Rua do Carmo, 1º Distrito desta 

cidade, desta feita, expeça-se o mandado de penhora e avaliação.Para 

tanto, intimo o exequente para que promova o recolhimento da diligência, 

no prazo de 15 dias.Com efeito, consigno que as diligências deverão ser 

recolhidas, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento deverá ser emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). Após, com ou sem a manifestação da parte 

interessada, retornem-me os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813666 Nr: 20134-88.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH IMPORTAÇÕES LTDA-ME, CANDIDO 

ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos constata-se que os requeridos não foram 

localizados até o momento.

Desta feita, ante o teor da certidão de fls. 140 vº, em celebração ao 

princípio da celeridade processual, proceda-se a citação editalícia dos 

requeridos 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.

Não obstante tratar-se de ação de cobrança, em virtude da modalidade de 

citação editalícia, deixo de designar audiência de conciliação.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão do processo ao gabinete para as 

demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748653 Nr: 320-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO BASILIO VIEIRA, JULIO CESAR 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo), das quais o 

exequente deverá se manifestar em 15 dias.

Em atenção ao pleito de fls. 97, procedo à realização da pesquisa via 

INFOSEG, ocasião em que se encontrou o novo endereço do requerido 

Julio, qual seja, Rua Santiago, nº 131, CEP: 780606-28 e como vê às fls. 

20, Rua 17, Quadra 38, casa 02, Boa Esperança, CEP: 78068-000. Assim, 

expeça-se mandado de citação e penhora.

Ato contínuo, intimo o Banco exequente para que, no prazo de 15 dias, 

promova ao depósito da diligência para cumprimento do mandado expedido 

nestes autos, nos termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT.

Caso a diligência seja infrutífera, expeça-se o regular edital de citação, 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso II, do Código de Processo Civil, 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.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 126796 Nr: 14731-90.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS FELIX DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT, LOISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.O causídico requereu a realização de bloqueio on-line às fls. 

160 e 161/167.Os autos vieram-me conclusos.Pois bem, Em consonância 

com a mais abalizada jurisprudência, ante a insuficiência de saldo quando 

da realização da ordem de fls. 141/142 e, ao ver deste Juízo 

Especializado, a realização de nova pesquisa é medida inócua, razão pela 

qual INDEFIRO o referido pleito.Sobre o assunto, vejamos:,) Consigno que 

as declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXVIII).Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.Em caso de silêncio, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, o ARQUIVAMENTO do feito é a medida 

que se impõe. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante 

de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 848147 Nr: 51563-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA - OAB:12991-MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Por ora, INDEFIRO o pleito de fls. 160/162, reiterado às fls. 175 

considerando o teor do artigo 4º do Decreto Lei 911/69: “Se o bem 

alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do 

devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a 

conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma 

prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil”.

Desta feita, ante a existência de um endereço a ser diligenciado, 

expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, visando a busca, 

apreensão e citação, a ser cumprida no endereço: Rua Vereador Delando 

Lagares, SN, Quadra 11, Lote 08, Bairro Jardim Papyrus, Goiás/GO.

Para tanto, intime-se o requerente para recolher as custas de distribuição 

da missiva, bem como o valor relativo a diligência, comprovando nos autos 

mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o requerente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 950082 Nr: 60473-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOVINO ROSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o resultado dos AR’s de fls. 88/89, em regular impulso oficial procedo 

a pesquisa dos atuais endereços dos herdeiros do de cujus por meio dos 

sistemas Infoseg e Infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em 

anexo).

Desta feita, citem-se os herdeiros do de cujus Daniela de Paula e Silva 

Bastos Rosa e Danilo de Paula e Silva Bastos, via carta com aviso de 

recebimento, a ser enviada ao endereço: Rua Dom Luiz do Amaral 

Mousinho, Nº 1791, Apto 22, Bairro Parque Bandeirantes, CEP: 14090-383, 

Ribeirão Preto-SP, para ingressarem na ação no prazo de 15 dias, 

comprovando a qualidade de inventariante e, caso não sejam, que o 

indique.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334506 Nr: 4929-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE DIAS DA SILVA, BALMIS ANTÔNIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a juntada da cópia da matrícula - fls. 109/110, INTIMO o exequente 

para que se manifeste no prazo de 15 dias, quanto à manutenção do pleito 

de penhora do imóvel nº 74.365, haja vista que toda a documentação 

encartada no presente feito, evidenciam se tratar de único bem 

(residencial), SALIENTANDO, que o prosseguimento dos atos 

expropriatórios ocorrerão por sua conta e risco e, ao fim confirmada essa 

situação fática (impenhorabilidade, se for o caso), diligência que lhe 

compete.

Após, com ou sem a manifestação da parte interessada, retornem-me os 

autos conclusos.

Em caso de silêncio, DEFIRO o pleito de fls. 97 quanto a SUSPENSÃO da 

ação, razão pela qual deverá o exequente promover à baixa da 

premonitória inserida às fls. 110.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 821036 Nr: 27252-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA FARIA TEIXEIRA

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

OAB:OAB/SP 351.064, Hudson José Ribeiro - OAB:OAB/SP 150.060, 

PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:4.752/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de inserção de restrição sobre o veículo por 

meio do Sistema Renajud (extrato em anexo) ante a ausência de 

localização do veículo até o momento, bem como da requerida, ressaltando 

que em pesquisa ao sistema Infoseg localizou-se o mesmo endereço 

diligenciado sem êxito às fls. 57.(...)visando a recuperação da parte 

autora por meio dos atos executórios, que se apresentam mais amplos, 

com penhora de outros bens para garantia do crédito da parte, 

CONVERTO ESTA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 4º do decreto nº. 911/69, com as 

anotações de praxe, inclusive na distribuição(...)Denota-se ainda, que a 

executada se encontra em lugar incerto e não sabido. Assim, dispõe o 

artigo 256 do CPC:“A citação por edital será feita:I - quando desconhecido 

ou incerto o citando;(...) Deste modo, expeça-se o regular edital de citação 

com prazo de 20 dias, para que a executada pague o débito em 03 (três) 

dias, sob as penas da lei(...)Ressalta-se que em celebração ao princípio 

da celeridade processual, a citação editalícia da executada deverá ocorrer 

nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor(...)vislumbro dos autos a viabilidade da 

realização de pesquisa a fim de localizar bens da executada passíveis de 

serem arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto 

aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).Sem prejuízo, 

intimo a exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem arrestados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, tudo sob pena de extinção do feito.Em caso de silêncio, intime-se a 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 362245 Nr: 31998-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, 

LEOPOLDO BERTHOLDO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Vistos, etc.

As partes entabularam acordo, pugnando, ainda, pela SUSPENSÃO do 

feito até a quitação integral da avença que será informada pelo exequente.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo 

pendente de juntada e, SUSPENDO o feito nos termos do art. 922 do 

CPC/2015.

No mais, intimo as partes para que informem qual a data do término do 

acordo, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1288946 Nr: 4611-60.2018.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE F. SANTOS- ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Defiro o pleito de fls. 83 ante os documentos juntados às fls. 

84/87, procedendo ao cancelamento da solenidade designada para o dia 

05 de setembro de 2018 às 16h30(...)Feitas essas considerações, cite-se 

a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para comparecer à 

audiência de conciliação que designo para o dia 10 de outubro de 2018, às 

17h30, 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.Saliento que cabe 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).Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 349434 Nr: 19803-82.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAMAQ COMERCIAL DE PEÇAS E 

IMPLEMENTOS LTDA, MARCOS MAGOGA, JOSE CARLOS BEDUTTI, RITA 

DE CASSIA ATENCE MAGOGA, MARIA LYDIA RIBEIRO CHIOZZINI BEDUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de EXTINÇÃO.

Ademais, intime-se o Banco pessoalmente, via correio com aviso de 

recebimento, para em 05 dias dar prosseguimento ao feito, sob a mesma 

admoestação.

Empós, com a juntada do A. R, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 249412 Nr: 16738-50.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANETE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA 

LTDA, DEJALMA MACEDO, DANIEL MATTOSALEM MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY MEDEIROS - 

OAB:4498/MT

 Vistos, etc.

Ante a juntada da cópia da matrícula - fls. 96/97, INTIMO o exequente para 

que se manifeste no prazo de 15 dias, quanto à manutenção do pleito de 

penhora do imóvel nº 12.999, haja vista trata-se de único bem 

(residencial), SALIENTANDO, que o prosseguimento dos atos 

expropriatórios ocorrerão por sua conta e risco e, ao fim confirmada essa 

situação fática (impenhorabilidade, se for o caso), posto que as 

informações dos autos, encaminham para essa realidade, conforme 

declaração da DRF que foi arquivada em pasta própria n.XXXVIII.

Ademais, quanto ao bem informado às fls. 98, nota-se que possui sobre si 

alienação fiduciária, razão pela qual INDEFIRO a inserção da averbação.

Após, com ou sem a manifestação da parte interessada, retornem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 3875 Nr: 3208-91.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVAMAR BARBOSA DE ANDRADE, FARLEY 

GONÇALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Vistos, etc.

Ante a manifestação de fls. 190, intimo o Banco para juntar aos autos no 

prazo de 15 dias, a matrícula atualizada do imóvel.

Com essa nos autos, NOMEIO o Sr. Perito Gilmar Pinto Cabral, CNP/MT nº 

013104, pelos telefones: 3028-1820, 3028-2994 e 9919-4045 e/ou e-mail 

gilmarpintocabral@gmail.com e engeagri@gmail.com, para que apresente 

proposta de honorários com o fito de promover à avaliação do bem imóvel 

de fls. 44, em 15 dias.

Com a proposta, intime-se o Banco para que efetue ao pagamento dos 

honorários, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio on line.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1068223 Nr: 54615-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. FINANCEIRA S/A C. F. I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CEZAR MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:149225/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que a autora devidamente intimada para 

manifestar se a presente ação discute o mesmo contrato que amparou a 

ação de busca e apreensão código 933284, que tramitou perante o juízo 

da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário, informou às fls. 62 que as 

ações referem-se ao mesmo contrato.

Desta feita, de acordo com o artigo 286, inciso II do CPC, in verbis:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer 

natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já 

ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

Assim, considerando que a primeira ação foi distribuída em 30 de outubro 

de 2014 e extinta sem resolução do mérito em 24 de agosto de 2015, nos 

termos do artigo 286, o ajuizamento de idêntica demanda deveria ter sido 

realizado perante o juízo onde ocorreu a propositura da primeira, ainda 

que o objeto da segunda demanda seja mais amplo que o da primeira.

Posto isso, declino minha competência para processar e julgar a presente 

demanda, e determino a remessa deste feito à 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário de Cuiabá, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias neste Juízo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 164542 Nr: 14593-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSINEI SOUZA PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:52.753/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:

 Vistos, etc.
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Ante o teor da certidão de fls. 201 e petição de fls. 199, proceda-se à 

remessa dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado.

Ademais, em consonância com o item 337 da CNGC, proceda-se a 

abertura de volume a partir das folhas 201 (duzentas e um).

 No mais, aguarde-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812248 Nr: 18737-91.2013.811.0041

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELCO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA DE O. SCATIGNA - 

OAB:12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Expeça-se nova carta de intimação pessoal do requerente ao endereço: 

Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º Andar, Bairro Vila Yara, CEP: 

06.029-900, Osasco-SP.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 865862 Nr: 6269-61.2014.811.0041

 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: MARIA DO ROSÁRIO PASSOS

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE LIMA LOPES 

BERNARDES - OAB:16805-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, 

PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA - OAB:124.899, SERGIO 

SCHULZE - OAB:16.807-A

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Maria do Carmos 

Passos em face de a sentença de fls.129/131v que julgou improcedente a 

ação, aduzindo que deve ser solvida a omissão em face do novo 

entendimento do STJ, quanto a capitalização de juros.

A Embargante às fls.142/143 sustenta o desprovimento do recurso.

É o relatório necessário.

Inicialmente, devo salientar que a sentença destacou a razão do não 

conhecimento da matéria concernente a revisão contratual, inclusive, 

negritando às fls.130 a afirmação da autora "EXCELÊNCIA, O AUTOR NÃO 

PLEITEIA REVISÃO CONTRATUAL..", portanto, os argumentos em 

impugnação à contestação não são úteis para conhecimento da pretensão 

inicial, de forma a permitir a inovação.

Desta feita, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1074087 Nr: 57145-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARYSSA BARBOSA DA SILVA MACHADO 

LIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Não conheço do documento de fls.146, posto que imprestável para o fim a 

que se destina, tendo em vista que o acordo foi firmado em 17/10/2017 e o 

pedido ao qual se deu o nome de Embargos de Declaração, disse que este 

deveria ficar suspenso até 17/10/2013 às fls.147 e às fls.148 até 

17/10/2012, portanto, se assim o fosse já estaria cumprido.(rubriquei)

Desta feita, não conheço do requerimento.

 Apesar do acima contido, tem-se que a primeira parcela foi em 17/10/2017 

em 72 parcelas, portanto, deverá ficar suspenso até 17/10/2023.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748247 Nr: 45540-82.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOAQUIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de a sentença de 

fls.98/100, que julgou procedente a ação, no entanto, afirma ser além do 

pedido a rescisão contratual o que impossibilitaria cobrar o remanescente.

É o relatório necessário.

Inicialmente, não há omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, 

o juiz na sentença disse o porque entende que o contrato deve ser 

rescindido, restando ao autor o recurso próprio.

Ademais, devo salientar que S.M.J., o entendimento diverso, vem tratar o 

consumidor de forma a causar-lhe mais prejuízo, digo isso, pois, interposta 

a ação, apreendido o bem e vendido em leilão, cabe a parte interessada o 

cumprimento de sentença, comprovando a existência ou não de saldo 

credor/devedor o que dar-se-á única e exclusivamente na ação de busca 

e apreensão, seja pelo autor como pelo credor e não mais, pelo contrato 

que perdeu seu objeto e muito mais o seu valor correto que deve ser 

apurado em liquidação de sentença.

Assim, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1150497 Nr: 31932-41.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D'ITALIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORROS 

PVC LTDA, LUIZ ALBERTO BURILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 64/65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078007 Nr: 205-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO LEONEL DA ROCHA

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

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 96/97, sob pena de 

extinção.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 704916 Nr: 39583-37.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 62/63, sob pena de 

extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757581 Nr: 9768-24.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDIN E BARBOSA LTDA

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

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Nos termos da decisão de fls. 136, procedo a INTIMAÇÃO DAS PARTES 

PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, MANIFESTAREM-SE 

ACERCA DO CÁLCULO de fls. 140/140-verso.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026302-16.2018.8.11.0041

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:

BRUNO MATHEUS PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026302-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: BRUNO 

MATHEUS PEREIRA DA CRUZ (Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. Paulo) Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 14968601, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 28 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008775-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIANE MARCAL FERREIRA DE SANT ANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008775-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: LIDIANE MARCAL 

FERREIRA DE SANT ANA As guias relativas às custas iniciais destes 

autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo - 

Yasmin. Vistos etc... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação. Da 

análise dos autos vê-se que o veículo fora apreendido em 17 de julho de 

2018, sendo devolvido à requerida conforme termo de devolução de Id: 

14337541 em decorrência da quitação da cota de consórcio. 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: 14337537 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. No que tange aos pleitos de retirada de restrição 

inserida sobre o bem por meio do sistema Renajud, bem como da restrição 

Serasa no nome da requerida, indefiro, ante a ausência de determinação 

do juízo nesse sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019660-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES VILARINDO (ADVOGADO(A))

JACKELINE APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA BATISTA SERRA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019660-61.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: JACKELINE APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA BATISTA 

SERRA As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar fundada no Dec.-Lei 

911/69, ajuizada por BANCO ITAU - UNIBANCO S/A em face de 

JACKELINE APARECIDA DE LIMA SIQUEIRA BATISTA SERRA, ambos 

qualificados nos autos em referência, visando a apreensão do veículo 

CHEVROLET PRISMA 1.4, Placas QBL-6451, conforme descrito na inicial 

de Id: 8263284, diante de a constituição em mora da requerida quanto ao 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária 

e, ao final, a procedência da ação, com a consolidação em definitivo do 

bem em suas mãos, além de a condenação da ré, em custas e honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 25.453,52 e acostou 

documentos para instruir a peça vestibular. A liminar foi deferida na 

decisão de Id: 9054316, e devidamente cumprida conforme auto de busca 

e apreensão de Id: 9321002, sem citação da requerida na oportunidade, 

haja vista que o veículo se encontrava em poder de terceiro. Na petição de 

Id: 9319722 compareceu aos autos a ré informando a purgação da mora, 

comprovando por meio da juntada do comprovante de depósito judicial de 

Id: 9319795. Desta forma, na decisão de Id: 9591619 foi determinada a 

imediata restituição do veículo apreendido, contudo, a restituição não foi 

devidamente cumprida pois o Oficial de Justiça recebeu a informação de 

que veículo havia sido enviado para Goiânia-GO, no entanto, a Casa 

Bancária acostou aos autos o termo de restituição do veículo devidamente 

assinado pela requerida, reiterando o pedido de expedição de alvará na 

petição de Id: 11275006. É o relatório. Decido. Por observar que a matéria 

posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal 

no art. 355, incisos I e II, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada com amparo legal no 

Decreto-Lei 911/69, na qual visa o autor a apreensão do veículo descrito 

na inicial, ante a mora da parte ré e o gravame de alienação fiduciária 

disposto em contrato de financiamento. Observo que o requerente deu à 

causa o valor de R$ 25.453,22. O veículo descrito na inicial foi apreendido 

em 1º de agosto de 2017 (Id: 9321002), e em 07 de agosto de 2017 houve 

o depósito do valor pleiteado pelo Banco (Id: 9319795). Deste modo, diante 

de a purgação da mora, tenho que houve seu reconhecimento quanto à 

procedência do pedido, devendo o feito ser extinto. Isso porque, ao 

consignar nos autos a integralidade do débito pendente, no valor 
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anunciado pela autora na peça vestibular, a requerida admitiu como 

verdadeira a existência do débito vencido e não pago à instituição 

financeira. Como consequência, a solução é extinção do processo com 

resolução de mérito, nos termos art. 487, inciso I, do CPC. Nesse sentido, 

a jurisprudência pátria: “PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM 

GRAU DE RECURSO PELO RÉU DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

CONHECIDO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

– DECRETO-LEI 911/69 – QUITAÇÃO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA – 

RECONHECIMNTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...). Em conformidade com o disposto 

no § 2º, do artigo 3º, do Decreto-lei 911/69, com a redação dada pela lei 

10.931/04, o PAGAMENTO da integralidade da dívida poderá ser efetuado 

pelo devedor no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar. Tal 

PAGAMENTO equivale ao reconhecimento de procedência do pedido, nos 

exatos termos do artigo 269, II, do CPC”. (TJMG AP 

1.0479.05.100597-9/001 – Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza). 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECONHECIMENTO 

PEDIDO - DISPOSITIVO ALTERADO - RECURSO PROVIDO. - Na ação de 

busca e apreensão, a purga da mora equivale ao reconhecimento do 

pedido inicial e gera a extinção do processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, II, do Código de Processo Civil, impondo-se correção 

do dispositivo da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.” 

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.026084-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PURGA DA 

MORA - PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO Com o pagamento das 

prestações vencidas ocorre a purga da mora, levando á extinção do 

processo, com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento do 

pedido". (Apelação Cível 1.0024.12.139867-1/001, Relator(a): Des.(a) 

Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

23/01/2014, publicação da súmula em 31/01/2014) Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, com amparo legal no artigo 487, inciso I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão, com o 

reconhecimento da ré quanto à procedência do pedido, declarando quitado 

o contrato, competindo ao autor a desoneração do bem e retirada das 

anotações restritivas de crédito. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da 

causa devidamente atualizado. Quanto à expedição de Alvará Judicial, 

dispõe o Provimento nº 68/2018 – CNJ que em virtude da uniformização 

dos procedimentos referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, 

com o fito de assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de 

levantamento de depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte adversa para 

manifestação. Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente 

realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido 

para interposição de eventual recurso. Assim, intimo a requerida, via DJE 

para manifestar acerca do levantamento do alvará pela instituição 

financeira, salientando que seu silêncio redundará em anuência ao pleito. 

Transitada em julgado, após o levantamento do alvará judicial, arquivem-se 

com as anotações e baixas necessárias. Outrossim, faço constar que a 

retirada do veículo da Comarca sem ordem judicial, tendo em vista o 

contido na interlocutória inicial, em caso de não observação será caso de 

aplicação de multa do artigo 77, IV do CPC, deixando de proceder neste 

caso, tendo em vista que o despacho deu-se em 24/08/2017 e a 

devolução em 01/09/2017. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 

1019660-61.2017).

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019452-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR MARTINS SANTOS (ADVOGADO(A))

CREDIANE NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019452-14.2016.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CREDIANE NASCIMENTO 

DE SOUZA As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, ajuizada por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de CREDIANE 

NASCIMENTO DE SOUZA, ambos qualificados nos autos em referência, 

relatando que as partes firmaram o Contrato de Financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária CCB nº 0101182781 do veículo RENAULT 

SANDERO HI-POWER, Placa AXF-0246 descrito na inicial. 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 

da requerida em custas e honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 42.450,97 conforme emenda à inicial de Id: 4364972. A liminar 

foi deferida na decisão de Id: 8335286, e a apreensão do veículo ocorreu 

em 08 de agosto de 2017, conforme se infere do auto de busca e 

apreensão de Id: 9375939, sendo a requerida devidamente citada na 

mesma oportunidade. A requerida opôs Embargos de Declaração de Id: 

9418380, o qual foi rejeitado conforme decisão de Id: 11748779 sobre a 

qual não recaiu qualquer recurso. É o breve relato. Decido. Considerando 

que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, 

com amparo legal no artigo 355, inciso I 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 

da devedora em relação às prestações assumidas. É cediço que a 

consolidação da propriedade plena da parte credora 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 da parte devedora, 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 
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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 a ré 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/MT, 28 de agosto 

de 2018. Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito (Autos nº 

1019452-14.2016)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019711-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLEANO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019711-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: JOSE CARLEANO ALVES DA SILVA As guias relativas 

às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo - Yasmin. Vistos etc... Conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na 

petição de Id: 13961423 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca 

e Apreensão fundada no Decreto Lei nº. 911/69, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do CPC. No que tange ao pleito de retirada de restrição inserida 

sobre o bem por meio do sistema Renajud, indefiro, ante a ausência de 

determinação do juízo nesse sentido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009876-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

MARCELO BATISTA CORREA DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009876-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE RÉU: MARCELO BATISTA CORREA DE MORAES As guias relativas 

às custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo - Yasmin. Vistos etc... Da análise dos autos, 

verifica-se que as partes entabularam acordo para quitação do contrato 

objeto da ação, pleiteando pela suspensão do feito até o integral 

adimplemento da avença, porém, na petição de Id: 8332096 o requerente 

informa a liquidação do contrato. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

IV 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;” Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

de vontades e JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação Monitória, o que 

faço com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos 

com as anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011948-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON BENEDITO DA SILVA (RÉU)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DEIZE MARIA DA SILVA (RÉU)

NORBERTO PAES DA SILVA (RÉU)

NORBERTO PAES DA SILVA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013212-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CECATO VERA (EXECUTADO)

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038809-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora manifestar acerca do 

ofício juntado aos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014972-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))
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MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON NUNES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012597-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

JOSE CAETANO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para prestar contas da venda do bem no 

prazo legal, sob pena de considerar o valor da Tabela Fipe e após, diga a 

parte requerida. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGLEY SILVA BRAZ (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014716-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. LIMA ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

ANA CLAUDIA LIMA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo a desistência da penhora para surtir seus efeitos 

legais. Proceda-se seu levantamento se consolidada. Após, proceda-se a 

penhora como postulado pelo autor, respeitando a Lei de 

Impenhorabilidade. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014237-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011748-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO VICENTINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005631-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCENITA GARCIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028489-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027894-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GARCIA DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, COM REVOGAÇÃO DE LIMINAR, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 06.04.18 Cuiabá, 29.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023401-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SOUSA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE AMORIM (AUTOR(A))

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir determinação dos autos no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008685-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se a restrição judicial do bem e deverá o autor 

cumprir determinação dos autos, no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 

29.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017946-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO GREYCE DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022353-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON CESAR BRANT JARDIM - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado e após, conclusos para proceder penhora on line. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29.08.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (RÉU)

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA (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-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)

 

Deverá o apelado responder o recurso de apelação, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028422-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020376-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ANDREIA NOGUEIRA (EXECUTADO)

MARCOS AQUINO DE ARRUDA CONCEICAO (EXECUTADO)

CONCEICAO & NOGUEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003505-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE DO NASCIMENTO MAIA (EXEQUENTE)

VANUZA MARCON MATHEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001090-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONY PADILHA DA CRUZ (EXECUTADO)

R P DA CRUZ - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-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)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014667-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MELO DE LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Requisição de Informações, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034297-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA FLORENTIN PIRES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020081-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021127-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DA SILVA ROCHA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032981-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

VANDA MIRANDA DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento 

voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor. 

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora online, devendo ser 

apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação. Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034134-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MONDELLI (ADVOGADO(A))

POSTO 3 VIAS LTDA (AUTOR(A))

ADEMIR JOEL CARDOSO (ADVOGADO(A))

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (AGENCIA 1517-2) (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento 

voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor. 

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser 

apresentado demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. 

Após, conclusos para efetivação. Havendo apresentação de impugnação 

da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de 

alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre 

apresentação de planilha devida com a especificação do valor que 

entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27.08.18

Intimação 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))

 

NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação acostado aos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021650-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 201 de 529



prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003551-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA FERREIRA FREIRE (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, 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))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1017064-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

CAIO CESAR CESTARI PENASSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030665-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLEBER DEMKOSKI SCHUMANN (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre petição 

id.15008408 e dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022126-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (EXECUTADO)

MARLENE MAEHLER (EXECUTADO)

ERMINDO MAEHLER (EXECUTADO)

AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME 

(EXECUTADO)

SILVERIO MAEHLER (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. O valor a ser levantado é em nome do credor, não podendo 

prevalecer a conta indicada que é do executado, sob qualquer argumento. 

Assim, deverá no prazo legal indicar conta do credor e após, cumpra-se 

no prazo legal determinação dos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022368-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTUR VIDAL SANTANA 03215053101 (EXECUTADO)

UBENIS PEREIRA JARA (ADVOGADO(A))

 

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.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012560-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

Embargos Monitórios acostado aos autos, e especificar as provas que 

pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019119-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WBM - INCORPORACAO E CONSTRUCAO EIRELI (RÉU)

 

Deverá a parte requerida manifestar sobre o pagamento da condenação, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036748-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI (ADVOGADO(A))

GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (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: 1023428-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO APARECIDO RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019866-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMAR RAIMUNDO CONCEICAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CARTA DE 

INTIMAÇÃO PELO CORREIO Cuiabá - MT, 29 de agosto de 2018. Ao 

BANCO PAN S/A. Endereço: Avenida Paulista, n° 1374. 12° andar Bairro: 

São Paulo/SP, CEP: 01310-000 Senhor(a), A presente carta, extraída dos 

autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o 

de Vossa Senhoria, na qualidade de parte autora, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para cumprir determinação dos autos, 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão 

considerados pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da 

mesma forma. NÚMERO DO PROCESSO: 1019866-41.2018.8.11.0041 (PJE) 

VALOR DA CAUSA: R$ 15.085,82 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO PARTE 

AUTORA: BANCO PAN S/A. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.(s). 

FERNANDO LUZ PEREIRA PARTE RÉ: RAIMUNDO CONCEIÇÃO 

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E 

SEU ADVOGADO, para cumprir determinação dos autos, no prazo de 

cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que não serão considerados 

pedidos repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma 

forma.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

conclusos. Cumpra-se. ADVERTÊNCIAS: SEDE DO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012209-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO HENRIQUE TELES DA COSTA (EXECUTADO)

LUIS GUILHERME TELES DA COSTA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010860-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEREZ SCEDRZYK (RÉU)

DEODATO GOMES MONTEIRO NETO (RÉU)

DGM ARQUITETURA URBANISMO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012948-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURITANIA MARQUES RUICCI (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020131-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTUAL SERVICOS EM ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

ERONILDO BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 716943 Nr: 10858-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência nos autos, ou oferecer meios para condução do 

Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 735620 Nr: 31990-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEL'ISOLA RAMOS 

FRANTZ - OAB:10625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestar sobre o Laudo 

Pericial de fls. 259/268, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros
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 Cod. Proc.: 764596 Nr: 17251-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOMAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 777514 Nr: 30881-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE C FILHO ME, 

ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823420 Nr: 29529-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARTINS SOARES

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

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895851 Nr: 26981-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DE OLIVEIRA ME, NILDA MARIA BORGES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1018579 Nr: 31200-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:44056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1056509 Nr: 49384-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. DA COSTA INSTALAÇÕES, MAICON MORAES DA 

COSTA, JOSÉ ALVES DA COSTA, ILMA TAVARES DA COSTA, WILKER 

MORAES DA COSTA, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MORAES DA COSTA, ALAÍDE 

RONDON DA COTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, THALES ALEXANDRE MIDON DE 

MELO - OAB:15111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946

 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 e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770909 Nr: 23951-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 900943 Nr: 30533-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULETTO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - 

ME, ALLAN BARCELO FERREIRA, CLAUDIA PAULETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1026789 Nr: 35239-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA DE FIGUEIREDO, JOÃO 

BATISTA DA SILVA MOREIRA, GLAUCIA MARIA EUBANK CRAVEIRO 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
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SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1138814 Nr: 26948-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON MENDES ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796126 Nr: 2468-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 875026 Nr: 13420-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA ME, LUÍS DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 998726 Nr: 22911-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE PAULA ALMEIDA, HILTON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1169312 Nr: 39840-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAKANO NAKANO LTDA - ME, WASHINGTON 

DA SILVA NAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 739244 Nr: 35881-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 

OAB:N°15084, JOAO PERON - OAB:3060/MT, NIVALDO CONRADO - 

OAB:4925

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1079987 Nr: 1499-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L P DOS SANTOS & FILIPIN LTDA, HERNANDO 

PEREIRA DA SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401285 Nr: 33799-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANDRE VANERO DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 33799-16.2009.811.0041, Protocolo 

401285, 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.: 406183 Nr: 37501-67.2009.811.0041

 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: LAERTE ROSSINI

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

 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: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA LUZIANE 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 37501-67.2009.811.0041, Protocolo 

406183, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 209517 Nr: 20200-49.2005.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, MARCO ANDRE 

HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAST SERVICE CELULAR LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, Robison Henrique Perego - OAB:18.498-O

 Vistos, etc.

Intime-se o outro autor e requerido para manifestarem sobre pedido de 

desistência da ação de fl.1328. Havendo concordância, conclusos.

Ao contrário, aguarde-se julgamento do recurso de fls.1356/1357.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 741581 Nr: 38399-12.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MÁRIO GALLO, ANTONIO APARECIDO 

GALLO

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

DE CARTÕES DE CRÉDITO, JOSÉ LAÉRCIO GALLO, ROSIMEIRI PERES DA 

SILVA GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, RODRIGO PAULO CORREA - OAB:2841/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 852471 Nr: 55273-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS SOL E 

MAR LTDA, SANDRA REGINA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21.589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 752873 Nr: 4750-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PASTORA LTDA ME, 

ELIEZER DA SILVA GAMA, ROSANGELA ILZA DO PRADO GRAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos, etc.

A tentativa de bloqueio on line já foi realizado nos autos, sem sucesso, 

não havendo notícia de alteração.

Assim, intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora no prazo 

legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 939697 Nr: 54460-40.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN DIAS MARCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria publica - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de penhora, como 

postulado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 185233 Nr: 33433-50.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ BEZERRA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWKI - 

OAB:25.276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - OAB:53612 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da penhora de fl.428 para surtir seus efeitos 

legais. Proceda-se o levantamento com as formalidades legais.

Após, intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado para efetivar penhora on line. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955836 Nr: 2949-66.2015.811.0041

 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: LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.452, determino a adequação do contrato nos 

termos dos julgados proferidos nos autos, por arbitramento e nomeio a 

Perita Sra. Lilian de Andrade Foderaro – 3027-1600 e 99918-4008 - para 

elaboração do laudo, em vinte dias, do início da perícia, que deverá 

observar, rigorosamente as decisões proferidas no processo, com 

trânsito em julgado, para aquilatar o valor real do contrato firmado entre as 

partes, com suporte nas respectivas decisões e a sucumbência fixada, 

como a determinação de fl.448.

Fixo os honorários periciais em R$ 3.000,00(três mil reais), a ser arcada 

pelo Requerido, devendo depositar no prazo legal, sob pena de bloqueio 

on line.

DECORRIDO O PRAZO, CERTIFIQUE-SE SOBRE DEPÓSITO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS E CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DO INÍCIO 

DA PERÍCIA.

Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e Assistentes Técnicos, 

caso queiram, no prazo legal.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955853 Nr: 2955-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO S. LIBERATO 

- OAB:OAB/MT 15.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a credora para manifestar sobre pedido de fls.292/293 e as 

partes sobre detalhamento em anexo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 962190 Nr: 5742-75.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE ME, RAFAEL 

FRANCISCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para manifestar sobre parcelamento de honorários 

periciais de fls.227/228, procedendo o depósito. Após, conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013543-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON GONCALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

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, 29.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009202-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F C OPTICA EIRELI - ME (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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, 29.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023170-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

BENEDITO RODRIGUES BRANDAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. A inércia 

resulta a referida. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021433-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JAIRO DOS ANJOS (AUTOR(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Não cabe aqui nesta decisão, enumerar os mesmos 

fundamentos já exaustivamente elencados na referida sentença. A inércia 

resulta a referida. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (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. A inércia 

resulta a referida. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024098-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CONCEICAO DA SILVA (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, 
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arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024785-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA FARIAS (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA LOCOMOTIVA LTDA ME - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos etc. Em face da anuência da parte autora com relação ao depósito 

dos honorários advocatícios, tenho por cumprida a obrigação, nada mais 

havendo que reclamar. Expeça-se alvará em favor do credor e após, nada 

sendo requerido, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022832-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR XAVIER DA SILVA (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. Oficie-se ao Juízo Deprecado para 

devolver a carta precatória independente de cumprimento e caso tenha 

sido cumprido a liminar, 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, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Sentença 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir 

seus efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 

485-VIII do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos. Recolha-se 

mandado sem cumprimento e caso tenha sido cumprido proceder à 

restituição do bem a parte requerida. Custas pelo desistente. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036419-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (AUTOR(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

ALDO KELLER NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A questão sobre justiça gratuita já restou dirimida nos autos. 

Assim, Homologo, por sentença, a desistência da ação, para surtir seus 

efeitos legais e Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485-VIII do 

CPC. Proceda-se o cancelamento da distrição da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001347-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERUS GUSTAVO BONETTI RAMOS (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, 29.08.18
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032816-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELYNE OLIVEIRA LEMES DA COSTA CARVALHO (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, 29.08.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012479-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.G COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação Monitória, visando o recebimento de valor 

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido 

o mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos 

acostados na inicial. Regularmente citada a parte requerida por edital, 

deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme 

certificado nos autos. Razão pela qual lhe foi nomeado Curador Especial 

que apresentou defesa por negativa geral. Vieram-me conclusos os 

autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado 

na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado 

inicial em execução. O processo encontra-se maduro para receber 

decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento 

antecipado na lide, nos termos do artigo 355-I c.c. artigos 700 e seguintes 

do Código de Processo Civil. Não resta dúvida que na presente ação está 

se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na 

inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para 

propositura da execução. Razão pela qual, veio garantir seu direito 

através da presente Ação Monitória. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a ação, em 

todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigos 

700 e seguintes do Código de Processo Civil, Constituo de pleno direito em 

título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de 

Execução, tendo a dívida no valor de R$ 44.742,11 (quarenta e quatro mil, 

setecentos e quarenta e dois reais e onze centavos), devidamente 

atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, 

que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do 

CPC. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) do 

débito, a contar do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo. Após, intime-se a parte 

requerida para pagar a condenação no prazo de quinze dias, sob pena de 

aplicação de multa de dez por cento e expedição de mandado de 

execução e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016381-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Geraldo de Almeida, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Revisão Contratual com Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, 

contra Banco BMG S/A, preliminarmente postulando pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Informou que não opta pela realização de 

audiência de conciliação ou de mediação. Alegou em síntese que fez 

empréstimo consignado junto ao banco requerido, no valor de R$ 2.017,00 

(dois mil, dezessete reais) em 2013, que seria descontado diretamente em 

folha de pagamento. Que entrou em contato com o réu com interesse em 

novo empréstimo e foi informado que existia junto ao banco o débito, 

referente a uma dívida de cartão de crédito e o valor que estava sendo 

debitado em sua folha de pagamento se referia ao pagamento mínimo do 

cartão de crédito. Ressaltou que acreditou que estava pagando 

mensalmente pelo empréstimo que havia contratado. Elucidou que ao 

receber a cópia do contrato de empréstimo solicitado ao banco, observou 

que não contratou um simples empréstimo consignado, e sim um cartão de 

crédito. Asseverou que o contrato firmado é visivelmente nulo, pois viola 
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direito relacionado à informação e à transparência no trato das relações 

de consumo. Afirmou que além da capitalização da dívida, o requerente 

acaba pagando taxa de juros remuneratórios em percentual muito superior 

a dos empréstimos consignados. Enfatizou seu direito, aduzindo sobre a 

relação de consumo existente entre as partes. Elucidou acerca do 

princípio da transparência e da violação ao direito de informação. Aduziu 

sobre a fase pré-contratual e sobre a violação ao princípio da boa-fé 

objetiva. Afirmou que é visível a onerosidade excessiva praticada pelo 

requerido junto a parte requerente. Da violação ao Código Civil e ao Código 

de Defesa do consumidor. Discorreu sobre a nulidade das cláusulas 

abusivas e a interpretação mais favorável ao consumidor. Enfatizou sobre 

o dano material sofrido, requerendo a restituição em dobro da cobrança 

indevida e a indenização em danos morais. Pretendeu a inversão do ônus 

da prova. Rogou pela procedência da ação, com a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita; a declaração de nulidade das cláusulas 

contratuais dos cartões de crédito do BMG, evitando os descontos em 

folha de pagamento dos consumidores; a conversão dos contratos de 

crédito rotativo oriundos do BMG CARD em contrato de mútuo; a repetição 

do indébito dos valores cobrados indevidamente ou compensação de 

valores e a indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta 

mil reais). Instruiu seu pedido com documentos de id. 13593809/ 13593597 

e comprovante de pagamento das custas de id. 14204392/ 14204394. Em 

resposta (id. 14499394), o requerido fez uma síntese da demanda. No 

mérito, aduziu sobre a realidade dos fatos e direito e ainda, da contratação 

do cartão de crédito. Afirmou que o autor contratou o BMG Card 

nº5135.xxx.xxx.8312, tendo assinado o contrato pertinente. Ressaltou 

que a contratação do cartão foi validamente realizada pelo autor, que 

expressou sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos 

na utilização deste. Asseverou sobre a validade do contrato celebrado e 

sobre os efeitos do contrato. Asseverou que o autor fazia o uso 

frequente do BMG Card e que realizou saques nos valores de R$ 2.017,00 

(dois mil e dezessete reais), tendo sido disponibilizados por TED na conta 

corrente do autor. Aduziu que a única quantia mensalmente paga é o valor 

que o réu desconta diretamente do contracheque do autor. Ressaltou que 

existe expresso no contrato (cláusula 1.3.1) que o réu efetuaria apenas o 

desconto mínimo do cartão; assim, o não pagamento do valor integral da 

fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, motivo 

pelo qual os descontos são devidos. Elucidou que o cartão não tem 

previsão para término das cobranças, pois não é cobrado em parcelas 

fixas. Enfatizou a inexistência de dano moral. Refutou o pedido de 

restituição do indébito em dobro. Asseverou acerca da inexistência de 

dano indenizável. Dos descontos e da data de corte. Sustentou que na 

hipótese de condenação do requerido, deverá ser observada a 

necessidade de compensação de créditos ou que seja determinado ao 

autor que deposite em juízo os valores recebidos em razão do contrato. 

Rebateu o pleito de inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência 

da ação, e caso seja imputada alguma responsabilidade ao réu, requer 

seja julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral, uma 

vez que inexiste fundamento para tal pretensão, ou que seja fixada a 

indenização em valor compatível; que seja determinada a devolução de 

forma simples, uma vez que não foi constatada má-fé do réu. Juntou 

documentos ao id. 14499400/ 14499450. Houve a juntada dos contratos e 

documentos pelo requerido ao id. 14596904/ 14627354. Ao id. 14627378 a 

parte autora apresentou réplica à contestação, ratificando os termos da 

inicial e impugnando os documentos apresentados. Vieram-me conclusos 

os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se o 

presente de Ação de Revisão Contratual com Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, contra Banco 

BMG S/A, em que o autor rogou pela procedência da ação, com a 

declaração de nulidade das cláusulas contratuais dos cartões de crédito 

do BMG, evitando os descontos em folha de pagamento dos 

consumidores; a conversão dos contratos de crédito rotativo oriundos do 

BMG CARD em contrato de mútuo; a repetição do indébito dos valores 

cobrados indevidamente ou compensação de valores e a indenização por 

danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais). Por seu turno, o 

requerido rogou pela improcedência da ação, e caso seja imputada alguma 

responsabilidade ao réu, requer seja julgado improcedente o pedido de 

indenização por dano moral, uma vez que inexiste fundamento para tal 

pretensão, ou que seja fixada a indenização em valor compatível; que seja 

determinada a devolução de forma simples, uma vez que não foi 

constatada má-fé do réu. Compulsando os autos verifica-se que está 

pronto para receber decisão, dispensando produção de provas em 

audiência ou pericial, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos 

do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. Razão pela qual, passo 

ao julgamento antecipado da lide. No caso em tela não ocorreu despacho 

inicial, entretanto com a apresentação do requerido com a contestação e a 

impugnação pelo autor, dou prosseguimento ao feito, visando a celeridade 

processual, ratificando os atos processuais praticados. Cumpre enfatizar 

ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, não há 

dificuldade ou impossibilidade da parte autora produzir provas para 

comprovação de suas alegações, até porque, a matéria é de direito e 

documental, não necessitando proceder a dilação probatória, como acima 

enfatizado e também, o contrato foi juntado ao id. 14596904, assim como 

outros documentos necessários para julgamento desta ação. Em questão 

de fundo, percebe-se que o autor alega que o empréstimo realizado foi na 

modalidade empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. 

Contudo, o contrato acostado pelas partes (id. 14596904) é expresso em 

tratar de Cartão de Crédito com autorização para desconto em folha de 

pagamento, expressamente, anuído pelo autor. Não é só, podemos 

verificar na TED apresentada (id.14499450) e nas faturas acostadas aos 

autos, que a parte autora utilizou o cartão para a realização de saque em 

dinheiro no valor de R$2.017,00 (dois mil e dezessete reais), que 

corresponde o apontado pelo autor na inicial. Ademais, a parte autora não 

trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização 

com o saque demonstrado aos autos. Portanto, não há como cancelar ou 

declarar a inexistência dos débitos oriundos das cobranças de cartão de 

crédito nº5135.xxx.xxx.8312 em nome do autor, ou ainda a conversão em 

empréstimo consignado, conforme a TED ao qual foi favorecido. Quanto ao 

pedido de repetição de indébito, não cabe no presente caso, haja vista a 

legalidade da cobrança de cartão de crédito demonstrada aos autos. 

Quanto aos danos morais, vale ressaltar que não configurado dano ou 

ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da 

indenização. 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). 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 presentes os 

requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para 

configurar a reparação civil. 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 e 

súmula 297 do STJ. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação de Revisão 

Contratual com Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais e NÃO ACOLHO em parte o pedido inicial, com 

fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo 

Civil, devendo o contrato firmado prevalecer em todos os seus termos. 

Condeno a parte autora nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10%(dez por cento) da causa, atualizados, 

conforme os índices aplicados pela E. CGJ/MT, a partir do ajuizamento da 

ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, não havendo manifestação, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (AUTOR(A))

ANDRE BELLANDI (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. André Bellandi e O.A.A.B Pavimentação, Construtora, 

Agroindústria e Comércio Ltda -EPP, devidamente qualificados nos autos, 
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ingressaram com a Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de 

Restrição Interna c.c. Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar 

de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte em Antecipação Parcial de 

Tutela contra Banco do Brasil S/A, postulando pelo recolhimento das 

custas processuais ao final do processo. A parte autora fez uma síntese 

dos fatos, afirmando que titular de várias contas correntes pessoa física e 

uma conta corrente pessoa jurídica da empresa da qual é sócio, junto ao 

requerido. Que em todas as contas correntes o autor possuía grandes 

limites em face do exercício da atividade agrícola de porte elevado. 

Asseverou que o requerido bloqueou os cartões de crédito e todas as 

demais linhas de crédito de todas as contas bancárias do autor, tanto 

pessoa física quanto pessoa jurídica, em razão do inadimplemento de 

débito oriundo de inúmeros contratos de financiamentos celebrados com a 

empresa J. CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA – ME, tendo sido apenado 

com seu nome no SERASA. Que o requerido afirmou que a autora OAAB 

Pavimentação seria fiadora da referida empresa, mas nunca apresentou 

sequer o contrato firmado entre as partes. Elucidou que em razão da 

restrição interna da conta corrente mantida pelo 2º autor na agência 

0903-2 da cidade de Caarapó – MS encontra-se bloqueada desde 

09/09/2014, não sendo possível sequer o saque dos valores existentes 

em conta corrente. Ressaltou que a agência da cidade de Cuiabá – MT 

está impedindo o segundo autor em receber valores provenientes do 

exterior, que lhe são devidos em razão da alienação de uma aeronave 

para um comprador na Argentina. Asseverou que os valores já 

depositados em 08/05/2018 pelo comprador da aeronave, sendo US$ 

10.000,00 (dez mil dólares americanos), convertidos em R$ 32.691,00 

(trinta e dois mil seiscentos e noventa e um reais) e US$ 40.000,00 

(quarenta mil dólares americanos), convertidos em R$ 130.764,00 (cento e 

trinta mil setecentos e sessenta e quatro reais), totalizando R$ 163.455,00 

(cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), 

encontram-se bloqueados indevidamente pelo requerido. Enfatizou seu 

direito, aduzindo sobre nulidade e cancelamento da restrição interna. 

Elucidou que a empresa autora obteve judicialmente sentença passada em 

julgado que decretou a nulidade de eventual fiança prestada junto ao 

requerido, que deu azo à restrição interna, sendo portanto abusiva. 

Pretende a inversão do ônus da prova. Requer o reconhecimento da 

ilegalidade e decretação da nulidade da restrição interna imposta pelo 

banco, com o seu consequente cancelamento, a fim de desbloquear todos 

os créditos de ambos os autores junto ao requerido, em todas as contas 

bancárias mantidas junto à instituição financeira, bem como deve ser 

determinado ao banco a liberação imediata do dinheiro proveniente do 

exterior, no valor de R$ 163.455,00 (cento e sessenta e três mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais), devidamente corrigido. Requereu 

a concessão de tutela de urgência para a liberação da quantia de R$ 

163.455,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais), transferida da Argentina através do Banco da Patagônia ou de 

retirada da própria restrição interna. Discorreu sobre o dano moral sofrido, 

postulando pela condenação do requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) a cada um dos autores (OAAB Pavimentação e André 

Bellandi). Rogou pela procedência da ação, com a concessão liminar da 

tutela de urgência, objetivando a liberação do valor indevidamente 

bloqueado na conta bancária do 2º autor ou a exclusão da própria 

restrição interna, a inversão do ônus da prova; a declaração de nulidade 

da restrição interna imposta pelo banco, com o seu consequente 

cancelamento, a fim de desbloquear todas as contas correntes e todos os 

créditos dos autores junto ao requerido, especialmente o valor total de R$ 

163.455,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais) provenientes da Argentina, bem como os limites do cartão de crédito 

Ourocard Visa International, do token e o desbloqueio da conta bancária 

mantida junto à agência de Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de 

manutenção a partir de 09/09/2014, ratificando-se a tutela de urgência e a 

condenação do requerido em pagar a cada um dos autores os danos 

morais injustamente sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

Juntou documentos de id. 13195755/ 13195918 e custas recolhidas ao id. 

13362235. A tutela de urgência foi indeferida ao id. 13381976. 

Inconformado, o requerente efetuou pedido de reconsideração, que 

resultou na decisão de id. 13452424 que deferiu a tutela de urgência para 

determinou ao requerido o desbloqueio de valores depositados por 

terceiros em conta da parte autora. O requerido apresentou agravo de 

instrumento ao id. 13820060. Em resposta ao id. 13927565, requerido fez 

uma síntese da exordial. Asseverou sobre a impossibilidade de concessão 

de recolhimento das custas processuais ao final do processo. No mérito, 

aduziu sobre a realidade fática. Afirmou que o autor se encaminhou ao 

banco requerido e lhe informou que seria necessário a realização de 

procedimentos para formalização de tal contrato junto a GECEX (Gerência 

de Comércio Exterior), de acordo com as instruções normativas (IN 95 e 

99) que tratam da temática; que dessa forma deveria ser apresentada a 

declaração de importação no gerenciador financeiro dos processos 

20130924000001826 e 2013111800000238, bem como, a apresentação 

de comprovante de residência, a última declaração de imposto de renda 

(IR) e que deveriam ser regularizadas as restrições replicadas da 

empresa 02.088.434/0001-010 OAAB PAVIMENTAÇÃO CONST. Elucidou 

que o autor apresentou as declarações supra, contudo, em relação a 

anotação replicada da empresa, não houve o comparecimento do cliente, 

ao banco réu, afim de justificar e dar andamento ao processo. Que não há 

valores bloqueados na conta do cliente, mas tão somente não foram 

concluídos a formalização do contrato de exportação o que decorreu na 

falta de liquidação das ordens de pagamento do exterior. Discorreu sobre 

a ausência de culpa do réu e da inexistência de danos morais. Do mero 

aborrecimento, da quantificação do dano e da contagem de juros e 

correção monetária. Rebateu o pedido de inversão do ônus da prova. 

Rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 13927604/ 

13927690. Ao id. 14186055 foi juntada a decisão proferida no RAI n. 

1007054-90.2018 alusivo ao pedido de reconsideração que foi deferido 

para negar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e que fixou 

multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese de 

descumprimento da decisão singular A parte autora apresentou réplica à 

contestação ao id. 14250330, ratificando os termos da inicial. Ao id. 

14969783 a parte autora informou que o requerido cumpriu a liminar 

tardiamente, devendo ser depositado judicialmente o valor de R$ 

163.455,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais) a título de multa diária. Vieram-me conclusos os autos para decisão. 

É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação Declaratória de 

Nulidade e Cancelamento de Restrição Interna c.c. Indenização por Danos 

Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte em 

Antecipação Parcial de Tutela contra Banco do Brasil S/A, em que a parte 

autora rogou pela procedência da ação, com a concessão liminar da tutela 

de urgência, objetivando a liberação do valor indevidamente bloqueado na 

conta bancária do 2º autor ou a exclusão da própria restrição interna; a 

declaração de nulidade da restrição interna imposta pelo banco, com o seu 

consequente cancelamento, a fim de desbloquear todas as contas 

correntes e todos os créditos dos autores junto ao requerido, 

especialmente o valor total de R$ 163.455,00 (cento e sessenta e três mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais) provenientes da Argentina. 

Requer ainda, desbloqueio dos limites do cartão de crédito Ourocard Visa 

International, do token e da conta bancária mantida junto à agência de 

Caarapó – MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 

09/09/2014, ratificando-se a tutela de urgência e a condenação do 

requerido em pagar a cada um dos autores os danos morais injustamente 

sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por seu turno, 

requerido sustentou que não há valores bloqueados na conta do cliente, 

mas tão somente não foram concluídos a formalização do contrato de 

exportação o que decorreu na falta de liquidação das ordens de 

pagamento do exterior. Rogou pela improcedência da ação. Compulsando 

os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, além das já acostadas aos autos, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo 

Código de Processo Civil. Verifica-se que no caso houve o bloqueio dos 

créditos dos autores junto ao requerido, especialmente o valor de R$ 

163.455,00 (cento e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais) provenientes da Argentina, bem como os limites do cartão de crédito 

Ourocard Visa International, do token e o bloqueio da conta bancária 

mantida junto à agência de Caarapó – MS. Podemos perceber que o 

requerente apresentou todos os documentos que comprovam o valor que 

deveria ter sido recebido da efetivação de um negócio com terceiro (id. 

13195847/13195847) e ainda, os documentos enviados ao requerido, para 

liberação do referido valor, conforme se verifica ao id. 

14672736/14672749. Verifico a ilegalidade na retenção dos valores das 

contas dos autores, visto que o requerente apresentou todos os 

documentos pertinentes ao negócio jurídico efetuado com terceiro. 

Ademais, o requerido 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 elementos que ensejam 

a legalidade da retenção dos valores da conta da parte autora. Ou seja, o 
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requerido não trouxe qualquer indício de legalidade na retenção dos 

valores e nem para desconstituir o direito apontado na inicial. Nas relações 

de consumo, a teor do que preconiza o artigo 14 da Lei 8078/90, a 

responsabilidade do fornecedor, por defeito na prestação do serviço, tem 

caráter objetivo, bastando a demonstração do ato ilícito, do dano 

experimentado e do nexo de causalidade para ensejar o dever de 

indenizar. No caso em tela o requerente demonstrou que tem o direito no 

recebimento dos valores recorrentes de um contrato efetuado com 

terceiro e deveria o requerido comprovar a legalidade do ato da restrição 

interna efetuada, para eximir de tal responsabilidade de condenação. 

Portanto, patente está o direito do autor, pois não houve demonstração da 

legalidade da retenção dos valores. Sequer há justificativa pelo requerido 

da razão de bloqueio de contas dos autores ou de cartões. Prevalece, 

portanto, o pedido de reparação de danos morais, pois restou 

demonstrado ato ilícito do requerido pela restrição de valores sem 

justificativa plausível para tal ato. 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, a restrição de 

valores indevidamente realizada certamente acarreta abalo emocional e 

constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano 

moral postulada na inicial. 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 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). Cumpre 

ressaltar que o requerido cumpriu a liminar de liberação dos valores 

bloqueados ao autor, porém o cumprimento da determinação se deu 

tardiamente. Em análise as intimações dos autos, observa-se que o 

requerido foi intimado para cumprimento da liminar sob pena de multa diária 

no Diário Eletrônico em 03/07/2018 16:38:51, e que deveria ter cumprido a 

determinação até o dia 10/07/2018. Entretanto, a liminar só foi cumprida em 

21/08/2018, como demonstrado pelo extrato da conta do autor ao id. 

14969803 – Pág.4. Assim, conforme v. acórdão de id.14186055 a multa 

diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser limitada a R$163.455,00 

(cento e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais). 

Portanto, como a soma dos 41 dias de atraso ultrapassa o valor limite, 

deverá o requerido ainda depositar ao autor o valor de R$163.455,00 

(cento e sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) a 

título de multa diária. Diante do exposto e considerando o que mais consta 

nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória 

de Nulidade e Cancelamento de Restrição Interna c.c. Indenização por 

Danos Morais com Pedido Liminar de Tutela de Urgência Inaudita Altera 

Parte em Antecipação Parcial de Tutela e ACOLHO o pedido inicial, com 

fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil, 

declarando a nulidade da restrição interna imposta pelo banco e 

concedendo em definitivo a tutela de urgência para desbloquear todas as 

contas correntes e todos os créditos dos autores junto ao requerido, 

especialmente o valor total de R$ 163.455,00 (cento e sessenta e três mil 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais) provenientes da Argentina, bem 

como os limites do cartão de crédito Ourocard Visa International, do token 

e o desbloqueio da conta bancária mantida junto à agência de Caarapó – 

MS, sem desconto de tarifa de manutenção a partir de 09/09/2014. 

Condeno ainda, o requerido a indenização por danos morais no valor de 

R$ 20.000,00(vinte mil reais) a cada autor, atualizados pelo INPC a partir 

da citação válida e ao pagamento até o limite de R$163.455,00 (cento e 

sessenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais) a título de 

multa diária. Condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento 

da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, nada sendo requerido, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020811-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

B. M. TAQUES - CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020811-28.2018.8.11.0041. AUTOR: B. M. TAQUES - CONSULTORIA 

EMPRESARIAL - ME RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO Vistos. Embora 

não haja impedimento legal para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos. 

No caso em comento a Autora, que possui extensa movimentação 

bancária – extratos de conta corrente anexados a inicial, não demonstrou 

a alegada insuficiência financeira, e sequer formalizou declaração de 

hipossuficiência, e, tal documento necessitaria estar acompanhado de 

outros indicativos já que por si só não produz a presunção de veracidade 

quanto à afirmada hipossuficiência. No caso concreto, verificamos que a 

concessão do benefício da gratuidade à Autora não deve ser deferido, 

máxime quando sopesamos o fato de que até mesmo às empresas que se 

encontram sob recuperação judicial, tal concessão não é automática. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A 

CONDIÇÃO DE POBREZA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A situação de 

recuperação judicial não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa 

jurídica que postula a gratuidade da justiça. O benefício da assistência 

judiciária gratuita, em princípio, destina-se a pessoas físicas, conforme o 

art. 1º da Lei n. 1060/50. A pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

pode fazer jus à AJG em casos excepcionais e se comprovada de forma 

inequívoca que a sua situação financeira autoriza a concessão do 

benefício. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não 

induz automaticamente a concessão da justiça gratuita, mormente porque 

com a nomeação de administrador judicial, a empresa poderá levantar os 

recursos necessários à sua administração, inclusive para pagamento das 

custas processuais. (Ap 109805/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DA 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA - 

APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA SUPRIMENTO - PRELIMINAR DE 

NÃO CONHECIMENTO REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA 

JURÍDICA - INSURGÊNCIA CONTRA SEU INDEFERIMENTO - NECESSIDADE 

DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ART. 5º 

INCISO LXXIV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO. O 

objetivo primordial da juntada ao agravo da cópia da procuração outorgada 

ao advogado da agravada é justamente viabilizar-lhe o direito de resposta 

ao recurso, em atenção ao princípio constitucional do contraditório. Não 

existe impedimento legal à concessão dos benefícios da assistência 

judiciária às pessoas jurídicas. No entanto, a mera declaração do estado 

de pobreza feita pela interessada não possui presunção de veracidade. 

Segundo precedentes jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, há necessidade de demonstração cabal 

da insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos 

benefícios da assistência judiciária. (grifei) Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006. 

Diante da própria natureza da causa e sobretudo por não comprovar a 

impossibilidade de arcar com as custas e taxa judiciais apesar da 

alegação nesse sentido, entendo incabível a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita postulada. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE 
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EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA 

GRATUITA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS 

AUTOS, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA 

DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, 

CPC/1973. CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU 

DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do 

ônus inserto no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça 

gratuita, a demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é 

impossível reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Custa processual é espécie de Tributo e 

sua incidência não deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro 

sobrando, como quer fazerem crer os Embargantes ao pretenderem a 

gratuidade. Temos observado, com frequência impressionante e 

preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, 

na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e 

com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em 

imóveis localizados em bairros de alto padrão ou de classe média desta 

Urbe, o que na prática, desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que 

efetivamente são pobre e desvalidos da sorte. Esse inchaço da 

assistência judiciária tem levado à superação imediata, mês a mês, da 

verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento 

de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba 

prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a 

celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para 

narrar somente uma consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de 

que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se 

valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência 

judiciária gratuita. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pela Autora e, nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019400-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI NOROESTE RS 

(REQUERENTE)

HERTON LUIS MUHLBEIER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAASCH & RAASCH LTDA - ME (REQUERIDO)

ROGERIO HENRIQUE RAASCH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO 

NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, 

Notificação Certifico que dei o cabal cumprimento ao mandado que estou 

anexando a Certidão. /MT, 10 de novembro de 2016. ELIETE GOMES 

RONDON FARIA Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006891-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA (REQUERENTE)

CARLA MARIA COSTA BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1006891-21.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO 

DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora pugna pela 

extinção e o arquivamento do presente feito (ID 8273844), desnecessária 

a anuência da parte requerida, eis que não foi intimada para integrar a lide. 

Destarte, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pelo autor (ID 8273844), fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas 

processuais remanescentes pela parte autora. Expeça-se alvará do 

montante consignando em juízo, considerando os dados bancários 

indicados nos autos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Cuiabá/MT, 27 de junho de 

2017. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018432-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO PRADO DE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015785-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX LUIS DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte ré para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre a 

desistência da ação pelo autor.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019593-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C M MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019593-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: C M MADEIRAS LTDA - ME Vistos. Cumpra-se o ato 

deprecado – ID. 13997607. Em quinze (15) dias, a parte interessada 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. No intuito de aplicarmos os atos 

processuais com efetividade e celeridade, a Secretaria observe as 

diretrizes pertinentes à espécie, elucidadas na CNGCGJ[1]. Contudo, em 

quinze (15) dias, deve o Autor promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, nos 

termos do art. 290, do NCPC, sob pena de imediato cancelamento da 

distribuição da presente demanda. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 5 de julho de 
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2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] Art. 1.212. Nas 

cartas precatórias recebidas, após distribuídas, registradas e autuadas, 

numerar as folhas no canto direito inferior, reservando-se o canto direito 

superior para a numeração dos autos principais no Juízo deprecante. § 1º 

No caso do Juízo deprecado, logo após a distribuição, a secretaria deverá 

comunicar ao Juízo deprecante, preferencialmente por e-mail, com 

confirmação de recebimento, e juntada do comprovante nos autos, 

informando todos os dados para futuras comunicações. § 2º A cópia da 

carta precatória deverá servir de mandado, devendo a secretaria fazer 

carga apenas da contra-fé, e não dos autos, anexando-se cópia do 

despacho ou decisão e demais documentos necessários. Art. 1.213. 

Sendo negativa, total ou parcial, a diligência deprecada, intimar o 

interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. Havendo manifestação no 

prazo, dar cumprimento ao pedido. § 1º Todas as cartas precatórias que 

aguardam, há mais de 30 (trinta) dias, manifestação ou providência da 

parte interessada (manifestação sobre certidões, pagamento de 

diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc.), desde que o advogado da parte 

tenha sido intimado pelo juízo deprecado e permanecido inerte, deverão 

ser certificadas e levadas à imediata conclusão. § 2º As cartas 

precatórias na situação supra mencionada, distribuídas antes da vigência 

da Lei 7.603/01, de 27.12.01, depois de relacionadas pela secretaria, com 

o valor das custas e despesas pendentes, serão encaminhadas à 

Diretoria do Foro, para serem devolvidas independentemente do 

pagamento dessas despesas. Art. 1.214. Caso seja devolvida na 

secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, com diligência 

parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos, a 

secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se, independentemente de determinação judicial.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999158 Nr: 23070-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA LUZIANE 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 23070-18.2015.811.0041, Protocolo 

999158, 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.: 714229 Nr: 7165-12.2011.811.0041

 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: MELQUIADES JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARITANA INDÍGENA DO BRASIL 

DE ALMEIDA - OAB:12.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARITANA INDÍGENA 

DO BRASIL DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

7165-12.2011.811.0041, Protocolo 714229, 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): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 24339 Nr: 5134-39.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA, AUGUSTO 

ALVES PINTO, RENÉ ADÃO ALVES PINTO, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT, RENATO CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO GONÇALO DE 

OLIVEIRA - OAB:4968, FRANCINE ALVES DE HERREIRA SOUZA - 

OAB:9204, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LEONARDO DE 

OLIVEIRA RODINI ENGRACIA - OAB:193412/SP, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT, MILENA VALLE RODRIGUES - OAB:8905/MT, 

RIBEIRO BOTELHO NETO - OAB:10339, TATIANA REZEGUE DO CARMO 

COLMAN - OAB:7.196/MT, VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS

VALTENIR Q - OAB:8.45/MT

 manifeste o credor em cinco dias, sobre o depósito efetivado pela parte 

devedora

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032291-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C.O. DE SOUZA SAMPAIO EIRELI - ME (EXECUTADO)

CHARLES OSMAR DE SOUZA SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a devolução de 

correspondente na qual informa que endereço e insuficiente e sobre a 

citação da parte requerida Charles Osmar de Souza Sampaio .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023964-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO OLIVEIRA DA ROCHA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033628-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, caso seja 

indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de mandados, 

dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro 

indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000195-32.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA MARCHIORI STEIN (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028888-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE MORAES VIEIRA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1028491-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE BARROS (AUTOR(A))

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MONTEIRO DOS SANTOS GUARIM (ADVOGADO(A))

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

MULTICRED SERVICOS DE COBRANCA E PLANEJAMENTO EIRELI - ME 

(RÉU)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021022-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KESTRING & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000012-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - ME (RÉU)

PATRICIA BUENO MUSSI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026627-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE KEND PIRES (EXECUTADO)

VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA - ME (EXECUTADO)

ELZA BORBA KEND (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017153-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA ELIZA MARCONDES (EXECUTADO)

M E MARCONDES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008526-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

GIZA HELENA COELHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008526-03.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VALDECIR FRANCISCO DE 

OLIVEIRA RÉU: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 29 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: 1020123-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020123-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RICARDO DA 

SILVA PEREIRA Despacho Vistos etc. Mantenho a decisão agravada por 

seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso de 

agravo de instrumento de nº 1009504-06.2018.8.11.0041. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 29 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: 1028151-23.2018.8.11.0041

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:

V. BANDEIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028151-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: V. BANDEIRA DA SILVA - 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, 29 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: 1028353-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE SOUZA BOAVENTURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028353-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ALESSANDRA 

DE SOUZA BOAVENTURA 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, 29 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: 1028221-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028221-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO 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, 29 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: 1028246-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

JOSE MARCOS DOS SANTOS (RÉU)

JOSE MARCOS DOS SANTOS - ME (RÉU)

ANA MARIA SOUTO E SILVA (RÉU)

MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028246-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

JOSE MARCOS DOS SANTOS - ME, LUCIANO FERREIRA DA SILVA, ANA 

MARIA SOUTO E SILVA, JOSE MARCOS DOS SANTOS, MARIA 

APARECIDA DA SILVA 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, 28 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026776-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ORTT BARBOSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018923-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DORILEO 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: 

1 0 1 8 9 2 3 - 2 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: MARCUS 

VINICIUS DORILEO DOS SANTOS Despacho Vistos etc. Aguarde-se na 

Secretaria a devolução do mandado de busca e apreensão do veículo, 

objeto da lide e citação do réu constante no ID 14344832, distribuído em 

24/07/2018. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 29 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: 1019665-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAB - LOCACAO DE ONIBUS E VANS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA 

encartada aos autos, sob pena de extinção nos termos do art 485 do 

NCPC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1119716 Nr: 18635-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES SAMPAIO RONDON LTDA ME, 

CELIO RODRIGUES SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Bacenjud (Banco Central), e para 

tanto, procedo à consulta do endereço dos executados:

 - Rodrigues Sampaio e Rondon Ltda - ME – CNPJ nº 08.944.040/0001-01;

- Celio Rodrigues Sampaio – CPF nº 705.873.264-76.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 386624 Nr: 22322-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVER DE OLIVEIRA FERNANDES

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

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do executado pelo Sistema 

Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta do endereço 

do requerido:

 - River de Oliveira Fernandes – CPF nº 513.401.511-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1085310 Nr: 3952-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIAN CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta às operadoras de telefonia e às 

concessionárias de água e energia, visto que as referidas empresas não 

possuem convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao TRE, tendo em 

vista que este Juízo não possui convênio com o referido Sistema.

III – Tendo em vista que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui 

convênio com o Sistema Bacenjud (Banco Central), procedo a consulta de 

endereço do executado:

- Gian Carlos de Lima – CPF nº 938.834.201-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1028238 Nr: 35927-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODDA ROUPAS E ACESSORIOS LTDA-ME, 

KLEBER AUGUSTO BACCARIN, VIVIANNY IACONO ROMÃO BACCARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido de consulta à concessionária de água, visto que a 

referida empresa não possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais à SECID-MT, tendo 

em vista que este Juízo não possui convênio com o referido órgão.

III – Tendo em vista que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui 

convênio com o Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), procedo a 

consulta de endereço dos requeridos:

- Modda Roupas e Acessórios Ltda – CNPJ nº 09.448.229/0001-68;

- Kleber Augusto Baccarin – CPF nº 596.515.559-04;

- Vivianny Iacono Romao – CPF 806.196.229-20.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos , no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 912519 Nr: 38570-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. FILIPPO - ME, NELZITA FRANCA DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Defiro a consulta dos referidos dados pelos Sistemas Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Bacen/Jud (Banco Central), dos 

requeridos:

- E M Filippo – CNPJ nº. 08.253.611/0001-53;

- Nelzita Franca da Silva Pereira – CPF nº 008.253.331-80.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 965478 Nr: 7149-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ABDO SAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa T. P. de O. Matos - 

OAB:16.864 A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II – Tendo em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para 

consulta de dados cadastrais, defiro a consulta dos referidos dados pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud, do 

requerido:

- Marco Antonio Abdo Said – CPF nº 299.542.581-91.

 Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761270 Nr: 13722-78.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA, DIANE APARECIDO 

VIEIRA, CAIO FELIPE BRASIL VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços;

II – Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, visto que 

este Juízo não possui convênio com o referido Sistema;

III – Defiro a consulta dos referidos dados cadastrais junto aos Sistemas 

Bacen/Jud (Banco Central) e Infojud (Delegacia da Receita Federal) dos 

requeridos:

- C F Brasil Vieira e Cia Ltda- ME - CNPJ nº 10.345.491/0001-66;

- Suzilene Aragão Carvalho de Siqueira – CPF nº 631.926.241-91;

- Diane Aparecido Vieira – CPF nº 356.728.971-34;

- Caio Felipe Brasil Vieira – CPF nº 006.553.561-85.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1071820 Nr: 56212-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELTA COMERCIO E SERV DE EQUIP 

TELEFONIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

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

SILVA - OAB:8184-A, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

 I - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços.

II - Defiro a consulta dos dados cadastrais da requerida pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço da requerida:

 - Delta Comercio e Serv de Equip Telefonia - CNPJ nº 05.055.332/0001-97.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação da requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 961489 Nr: 5446-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE EBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc

I - Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelos Sistemas 

Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, (Banco Central), e 

para tanto, procedo à consulta do endereço do requerido:

 - Paulo Jose Ebert - CPF nº 660.909.388-15.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o 

art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 875451 Nr: 13739-46.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA DE FRANÇA DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 432112 Nr: 12084-78.2010.811.0041

 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: CRESO SANTOS DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:10.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que foram encartados ao malote digital Código de 

rastreabilidade: 81120183617723 encaminhado em 28/08/2018 todos os 

documentos de representatividade processual contidos nos autos (fls 

25,201 e 201 v), impulsiono os autos para intimar a parte autora o prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao contido no Malote Digital encaminhado pela 

conta ùnica na qual requer "FAVOR ENVIAR A PROCURAÇÃO COM 

PODERES PARA RECEBER DO AUTORIZADO" encartando aos autos os 

documentos solicitados, sob pena de não autorização de levantamento 

dos valores contidos no alvará n° 411382-9 / 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1253264 Nr: 22186-18.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CENTRO OESTE DE PLASTICOS 

LTDA ME, THIAGO CRUVINEL DE SOUZA BORGES, JOSE CARLOS OJEDA 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEFANIA GONÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:013158/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de DEVOLUÇÃO DA DEPRECATA NO ESTADO EM QUE SE 

ENCONTRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 75065 Nr: 1091-64.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DIBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFERTÃO CUIABANO COMÉRCIO DE CIMENTO 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO, GERSON PINTO, GERSON WELLINGTON 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, JULIO KIRZNER DORFMAN - OAB:4.940-B/MT, 

MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, MARCELO ZANDONAI - 

OAB:4.266/MT

 Vistos etc.I – Devidamente intimados para o pagamento do débito, os 

executados não pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. 

Aliados ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, 

inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, 

que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para 

garantir a execução.Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 

149/151, e para tanto, ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado em novembro/2017 - R$ 671.329,94 

(seiscentos e setenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: Ofertão Cuiabano Comércio de 

Cimento e Derivados e Petróleo Ltda, CNPJ nº 01.315.985/0001-07, Gerson 

Pinto, CPF nº 036.851.016-68 e Gerson Wellington Pinto, CPF nº 

405.562.121-34, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 

Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ.Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, (...).II – Intime-se o exequente para manifestar 

acerca da certidão negativa lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça às fls. 159, 

devendo adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1032318 Nr: 37826-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB - LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO BAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56918, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido pelo Sistema 

Bacenjud (Banco Central), e para tanto, procedo à consulta do endereço 

do requerido:

 -João Roberto Baia – CPF nº 004.985.838-64.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina 

o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 348881 Nr: 19148-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L BERTONI JUNIOR, ANTONIO BERTONI 

JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Declaro-me suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar na condução do 

presente feito, na forma da previsão contida no parágrafo único do art. 

145 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal, com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023063-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023063-38.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ANNA KARINA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Trata-se de processo sentenciado com 

trânsito em julgado, ID 14722913. Em vista disso, proceda-se às 

anotações de praxe na capa dos autos, fazendo constar como 

Cumprimento de Sentença. II – DETERMINO ao Banco executado que libere 

em favor do exequente o veículo apreendido junto ao ID 9388656, 

IMEDIATAMENTE. Se assim não o fizer, determino ao executado depositar 

junto aos autos o valor do bem de acordo com a tabela FIPE, ID 14751578, 

no prazo de 15 (quinze) dias. III – Fixo honorários de Cumprimento de 

Sentença em 10% (dez por cento) do valor executado, consoante artigo 

85, §1º do CPC. IV – Em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, intime-se o Banco executado para pagamento do débito, na 

forma indicada no artigo 513, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, 

nos termos do artigo 523 do citado Código. Ressalto que a multa de 10% 

(dez por cento) e mais honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após o decurso 

de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário da 

obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. V – Traga o Banco 

executado, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao 

levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP. Após, 

expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia depositada 

nestes autos em favor do Banco executado, para abatimento das parcelas 

vencidas em 27/05/2017, 27/06/2017 e 27/07/2017, aqui pagas pela 

exequente. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 29 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: 1028429-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANO POLETO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028429-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: HERMANO POLETO FILHO 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 site 

www.tjmt.jus.br (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 15032316, pelo Juízo 

deprecante da Comarca de Campo Grande - MS, 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, 29 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1025251-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS DORILEO DOS SANTOS (REQUERENTE)

KLEBER TOCANTINS MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025251-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCUS VINICIUS DORILEO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante da 

manifestação do requerente constante no ID 14756916, mantenho a 

decisão inicial proferida junto ao ID 14674580, pelos mesmos fundamentos 

já expendidos. II – Proceda a Secretaria ao cumprimento da decisão junto 

ao ID 14674580, com a devida citação do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 29 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019412-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO (INVENTARIADO)

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: 

1019412-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE 

CAMARGO INVENTARIADO: ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, esclareça quanto aos herdeiros menores, Laurindo e Lucas, 

que são portadores de necessidades especiais, tendo em vista que é 

necessário saber a existência de tutores dos mesmos, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010365-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA (ADVOGADO(A))

CARLA APARECIDA MARCONDES RONDON BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON VARGAS BUENO (REQUERIDO)

RODRIGO PIERAZZO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1010365-63.2018.8.11.0041 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 proceder à retirada do Formal de partilha expedido, no 

prazo de 5 dias. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026366-60.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NAIR MARA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DEONIDAS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1026366-60.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

NAIR MARA DA SILVA PARTE RÉ: NILZA DEONIDAS SILVA INTIMANDO(A, 

S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

24/08/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Nair Mara da Silva, em face de Nilza Deonidas Silva, 

devidamente representada nos autos. Esclarece a parte autora, que a 

curatelanda sofreu um acidente vascular cerebral hisquêmico, a partir de 

quando passou a apresentar transtorno mental, com alteração 

comportamental, apresentando alucinações – id. 9589548, tornando-a 

dependente de cuidados de terceiros, inclusive, para suas tarefas 

corriqueiras e cuidados básicos. A ação foi recebida, por meio da decisão 

de id. 9633134, que deferiu a gratuidade processual e nomeou a autora, 

curadora provisória da curatelanda. A curatelanda foi citada, conforme 

certificado no id. 10024458, deixando de apresentar contestação, razão 

pela qual, foi-lhe nomeado curador provisório que, por sua vez, 

apresentou contestação no id. 12395049. Relatório de estudo social 

consta no id. 10149142. Instado a se manifestar, o douto Ministério Público 

se manifestou pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão 

que nomeou a autora curadora da requerida. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade 

de incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com 

menos de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória 

ou permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos 

autos, verifica-se que a curatelanda, após sofrer um acidente vascular 

cerebral hisquêmico, passou a apresentar transtorno mental, com 

alteração comportamental, apresentando-se agressiva e com alucinações, 

conforme comprova o atestado médico, acostado ao id. 9589548, 

tornando-a dependente de cuidados e vigilância de terceiros, inclusive, 

para suas tarefas corriqueiras e cuidados básicos. A fim de corroborar os 

fatos apresentados, foi realizado o estudo social – id. 10149142, por meio 

do qual as técnicas do Juízo, buscaram entrevistar a curatelanda, 

contudo, sem sucesso, já que não apresentou discernimento para tanto. 

Ademais, constatou-se que a curatelanda recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao exercício 

do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de NILZA DEONIDAS 

SILVA, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o tratamento 

de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e 

demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos 

no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curadora, a requerente NAIR MARA DA SILVA. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 18 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 12 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014622-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDICTA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1014622-68.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: LUIZA DE FIGUEIREDO PARTE RÉ: BENEDICTA DE FIGUEIREDO 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 11/05/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: "Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta por Luiza de Figueiredo, em face de 

Benedicta de Figueiredo, devidamente representada nos autos. Esclarece 

a parte autora, que a curatelanda, sua irmã, reside em sua companhia e, 

conta com oitenta e seis anos de idade, sendo portadora de Esquizofrenia 

Crônica, tipo Paranóide – CID F20.0 – id. 6865002, o que a torna 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos. A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 7157896, que 

deferiu a gratuidade processual e nomeou a autora, comocuradora 

provisória da curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas 

diligências, a fim de se verificar se a curatelanda possuía condições para 

se apresentar em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanta à eventual auxílio previdenciário. Em cumprimento ao 

mandado de citação, constatou-se que, embora tenha assinado o 

mandado, a curatelanda não dispunha de discernimento, para entender as 

circunstâncias em que se dava sua citação, conforme certificado no id. 

8244000. Informação do INSS, quanto à inexistência de benefício 

assistencial em nome da curatelanda – id. 8242553. Relatório de estudo 

social consta no id. 10823753. O ilustre Ministério Público se manifestou 

pela nomeação de curador especial no id. 12017428, cuja nomeação 

ocorreu no id. 12020053, sendo a contestação apresentada no id. 

12463090. Parecer Ministerial pela procedência da ação, em busca de 

tornar-se definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida 

– id. 12770983. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela, qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos autos, verifica-se 

que a curatelanda conta hoje com oitenta e seis anos de idade, sendo 

portadora de Esquizofrenia Crônica, tipo Paranóide – CID F20.0, conforme 

consta no laudo, acostado ao id. 6865002, o que a torna dependente de 

auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários básicos, já que 

esquece de realizá-los. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi 

realizado estudo psicossocial – id. 10310201, por meio do qual se 

constatou que a curatelanda “apresentou pouco fala, sabe seu nome, mas 

não se orienta com relação ao tempo e espaço do meio que a cerca, e 
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necessita do auxílio de terceiros para manter a rotina de suas atividades 

diárias”. Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao exercício 

do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de BENEDICTA DE 

FIGUEIREDO, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, o curadora poderá deliberar sobre o tratamento 

de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e 

demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos 

no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curador, a requerente LUIZA DE FIGUEIREDO. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 31 de julho de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1018116-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNY SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILINA CORREIA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1018116-38.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: DAYANNY SILVA SOUZA PARTE RÉ: BRAZILINA CORREIA 

LIMA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO:09/06/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por 

Dayanny Silva Souza, em face de Brasilina Correia de Oliveira, sua avó. A 

autora, esclarece na inicial – id. 8096172, que a curatelanda, foi vítima de 

um AVC – Acidente Vascular Cerebral (CID 10 164) e tem Diabetes Mellitus 

e, desde então, vem cuidando da avó, axiliando-a em todas as suas 

necessidades. Informa que, a curatelanda não dispõe de condições de 

exercer os atos da vida civil, conforme demonstra atestado médico de id. 

8096193. Pugnou pela nomeação provisória da autora, como curadora da 

curatelanda, a fim de representá-la perante o INSS, no tocante a seu 

benefício previdenciário, assim como perante o Banco do Brasil, para 

movimentar e sacar os valores mensais necessários ao custeio de suas 

despesas e, ao final, pela procedência da ação, decretando a curatela da 

requerida, nomeando-a curadora definitiva. A ação foi recebida, por meio 

da decisão de id. 8100537, oportunidade em que foi deferida a gratuidade 

processual, nomeando a autora Dayanny Silva Souza, curadora provisória 

da requerida. A curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado 

no id. 9115420. Estudo social realizado – id. 10094751. Manifestação 

Ministerial – id. 10132935, pugnando pela nomeação de curador especial. 

Informação acerca do benefício previdenciário, prestada pelo INSS – id. 

10172246. Decorrido o prazo para impugnação pela curatelanda – id. 

10246657, foi-lhe nomeado curador especial, nos termos do despacho de 

id. 10303704. Contestação por negativa geral, apresentada pela douta 

Defensoria Pública, consta no id. 10655493. Instado a se manifestar, o 

digno Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido de curatela, 

conforme parecer de id. 11783591. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Curatela proposta, perante este Juízo, por Dayanny 

Silva Souza, em face de Brasilina Correia de Oliveira, sua avó. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

às pessoas absolutamente incapazes, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação. No caso dos autos, 

verifica-se que o douto Ministério Público se fez presente em todas as 

fases processuais e, opinou, ao final, favoravelmente ao deferimento do 

pedido curatela, por ser a medida adequada ao caso concreto, e por 

entender que a parte autora demonstra aptidão para o encargo. O 

atestado médico de id. 8096193, corroborado pelo estudo psicossocial de 

id. 10094751, realizado com as partes, demonstram que a curatelanda 

necessita da curadora para representa-la nos atos da vida civil, tendo em 

vista suas limitações mentais e físicas, em virtude do Acidente Vascular 

Cerebral, que lhe trouxe sequelas, somado a outros problemas de saúde, 

que a levam a tratamentos psiquiátricos e de epilepsia, evidenciando-se a 

pertinência da presente medida protetiva de curatela. Em conclusão ao 

estudo social realizado, verifica-se que a curatelanda está sendo bem 

cuidada por sua filha e por sua neta, ora autora, sendo que a presente 

medida se torna necessária, a fim de possibilitar o exercício de sua vida 

civil. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, decreto a curatela de BRASILINA CORREIA DE 

OLIVEIRA, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora, 

pratique os atos da vida civil da curatelada, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber, em seu nome, 

os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar sobre o 

tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições 

médicas e demais representações, nos atos da vida civil, dentro dos 

limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, nomeando-lhe, DAYANNY SILVA SOUZA sua curadora. 

PROCEDAM-SE as devidas anotações e publicações, conforme preceitua 

o §3º do art. 755 do CPC. EXPEÇA-SE o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA 

VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017880-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BASTOS LEITE (REQUERENTE)

EDMILSON SOARES SENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA PEREIRA LEITE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1017880-86.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: CLEIDE BASTOS LEITE PARTE RÉ: ROSALINA PEREIRA LEITE 

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 07/06/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Curatela proposta por Cleide Bastos Leite, em face de 

Rosalina Pereira Leite, devidamente representada nos autos. Esclarece a 

parte autora, que foi criada pela requerida, sua tia, desde a mais tenra 

idade, e que hoje, a mesma conta com 88 (oitenta e oito) anos de idade, 

tendo adquirido doença de Alzheimer – CID. 10G30, não dispondo de 

capacidade de locomoção, além de apresentar problemas mentais, o que a 

impossibilita da prática dos atos da vida civil, conforme declaração médica 

de id. 8057466. A ação foi recebida – id. 8100000, quando, então, foi 

deferida a gratuidade processual e nomeada a autora, curadora provisória 

da curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de se verificar se a curatelanda possuía condições, para se 

apresentar em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para 

informação quanta à eventual auxílio previdenciário por ela percebido. 

Termo de curatela assinado – id. 9312300. A curatelanda foi citada, 

oportunidade em que constatou-se que a mesma possui dificuldade de 

locomoção, conforme certificado no id. 8691558. Informação do INSS, 

quanto à inexistência de benefício previdenciário em nome da curatelanda 
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– id. 10172132. Relatório de estudo social consta no id. 10310201. O 

ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de curador especial 

no id. 11727834, cuja nomeação se deu no id. 11751952, sendo a 

contestação apresentada no id. 12394761. Parecer Ministerial pela 

procedência da ação, tornando definitiva a decisão que nomeou a autora 

curadora da requerida. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. No caso dos 

autos, verifica-se que a curatelanda conta hoje com 88 (oitenta e oito) 

anos de idade, tendo adquirido doença de Alzheimer – CID. 10G30, 

apresentando dificuldade de locomoção, o que impõe o amparo de terceiro 

e de muletas, o que a impossibilita ao exercício dos atos da vida civil. A fim 

de corroborar os fatos apresentados, foi realizado o estudo social – id. 

10310201, por meio do qual se constatou que a curatelanda recebe todos 

os cuidados necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a 

curatela medida necessária neste momento, estando a autora, sua 

sobrinha, apto ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de ROSALINA PEREIRA LEITE, tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curadora, a 

requerente CLEIDE BASTOS LEITE. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 17 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1033851-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM (ADVOGADO(A))

SIMONE HIRATA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAKAO HIRATA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1033851-14.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: SIMONE HIRATA PARTE RÉ: TAKAO HIRATA INTIMANDO(A, S): 

TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

04/11/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS 

TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da r. sentença proferida nos 

autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Curatela, proposta por Simone Hirata, em face de Takao Hirata, 

devidamente qualificados nos autos. Esclarece a parte autora que, seu 

genitor, hoje com oitenta e seis anos de idade, se encontra com diversas 

restrições ao exercício dos atos da vida civil, em decorrência de 

Anamnese – CID 10 = F00.1 (demência em decorrência de doença de 

Alzheimer), sem possibilidade de cura médica. A inicial veio acompanhada 

de documentos, entre eles, termo de anuência dos demais filhos e esposa 

do curatelando – id. 10562317 e laudos médicos – id. 10562328. A ação 

foi recebida, por meio da decisão de id. 10710371, que deferiu a 

gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória do 

curatelando. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se o curatelando possuía condições para se apresentar 

em juízo, bem como, expedição de ofício ao INSS, para informação quanto 

à existência de eventual auxílio previdenciário. Termo de curatela 

provisória foi assinado – id. 11035284. O curatelando foi citado, na 

pessoa de sua curadora provisória, conforme certificado no id. 11227468. 

Relatório de estudo interprofissional, consta no id. 11489637. Contestação 

por negativa geral consta no id. 12794815, apresentada pela douta 

Defensoria Pública, que exerce a função de curadora especial do 

requerido. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora do requerido – id. 

13218267. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o curatelando conta hoje com oitenta e seis anos de idade, 

e foi diagnosticado com doença de Alzheimer – CID 10 F00.1, conforme 

consta dos laudos médicos, acostados ao id. 10562328, o que o torna 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos. A fim de corroborar os fatos apresentados, foi realizado estudo 

interprofissional – id. 11489637, por meio do qual se constatou que o 

curatelando “possui importantes alterações de cunho cognitivo, 

comprometimentos manifestos que evidencia a patologia diagnosticada 

mediante laudo médico”. Ademais, constatou-se que o mesmo recebe 

topdos os cuidados necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a 

curatela medida necessária neste momento, estando a autora, com quem 

convive, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de TAKAO HIRATA, tornando definitiva a decisão provisória, 

para que a autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que 

envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber os valores respectivos. Além disso, a curadora poderá deliberar 

sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com as 

prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe, assim, como curadora, a 

requerente SIMONE HIRATA. Procedam-se as devidas anotações e 

publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1021284-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETH LEITE DE MOURA (REQUERENTE)

JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARCELLY LEITE DA LUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1021284-48.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Tutela e 

Curatela] PARTE AUTORA: MARINETH LEITE DE MOURA PARTE RÉ: 

MARCELLY LEITE DA LUZ INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/07/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

100,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Marineth Leite de 

Moura, em face de Marcelly Leite da Luz, devidamente representada nos 

autos. Esclarece a parte autora, que a curatelanda, sua irmã, sem um 

diagnóstico ainda conclusivo, se encontra internada na UTI, desde o dia 

26/06/2017, em face de lesões cerebrais que ocasionaram a paralisia de 

membros superiores e inferior, assim como, confusões mentais. A inicial 

foi acompanhada por relatórios médicos, os quais demonstraram a 

veracidade dos fatos alegados – id. 8780646. A ação foi recebida, por 

meio da decisão de id. 8807297, que deferiu a gratuidade processual e 

nomeou a autora, curadora provisória da curatelanda. Na mesma 

oportunidade, foram determinadas diligências, a fim de verificar se a 

curatelanda possuía condições para se apresentar em Juízo, bem como, a 

realização de estudo social. Termo de curatela provisória foi assinado – id. 

9311761. No id. 9303364 a autora informa que a curatelanda recebeu alta 

médica, e se encontrava em sua residência para continuidade do 

tratamento médico. Em cumprimento ao mandado de citação, a curatelanda 

foi citada, na pessoa de sua curadora, constatando-se, na oportunidade, 

que a mesma se encontrava hospitalizada e que está com Linfona 

Cerebral (câncer), conforme esclarecido pela médica presente no 

momento do cumprimento – id. 9658974. Relatório de estudo social consta 

no id. 10276983. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação 

de curador especial no id. 12004130, cuja nomeação se deu no id. 

12014098, sendo a contestação por negativa geral apresentada no id. 

12462723. Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando 

definitiva a decisão que nomeou a autora curadora da requerida – id. 

13267126. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda foi acometida por um Linfoma Cerebral, que 

a levou a um longo período de internação em UTI e à paralisia do membro 

superior e inferior direito, além de confusão mental, tornando-a 

dependente de auxílio de terceiros, inclusive, para os cuidados diários 

básicos, fazendo uso de medicamentos e fraldas. A fim de corroborar os 

fatos apresentados, foi realizado estudo psicossocial – id. 10276983, por 

meio do qual se constatou que a curatelanda “(...) se apresentava bem 

cuidada e apresentando em sua fala certa dificuldade de raciocínio”. 

Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, estando a autora, sua irmã, apta ao exercício 

do encargo. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de MARCELLY LEITE 

DA LUZ, tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora 

pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de 

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curador, a requerente MARINETH LEITE DE MOURA. 

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. 

Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Sem 

custas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS 

DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005323-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEURI COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA COSTA FERREIRA DE FRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1005323-67.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: KEURI COSTA FERREIRA PARTE RÉ: ELZA COSTA FERREIRA 

DE FRANCA INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2017 VALOR DA CAUSA: 0,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela proposta por Keuri Costa Ferreira 

Lopes, em face de Elza Costa Ferreira de França, devidamente 

representada nos autos pela douta Defensoria Pública. Esclarece a parte 

autora, que a curatelanda, é sua genitora, e é portadora de Esquizofrenia 

Paranóide – CID F 20.0., psicose não orgânica não especificada – CID F29, 

além de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

drogas. Informa que, a curatelanda, viveu nas ruas durante onze anos e 

hoje necessita de cuidados integrais e constantes para a correta 

administração dos medicamentos, assim como, para a sua segurança e de 

terceiros, já que apresenta crises de agressividade e alucinações. A 

inicial foi acompanhada por documentos, dentre os quais declaração do 

Hospital Adalto Botelho, que demonstra várias internações da curatelanda. 

A ação foi recebida, por meio da decisão de id. 4967227, que deferiu a 

gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se a curatelanda possuía condições para se apresentar 

em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para informação 

quanto à eventual auxílio previdenciário e a realização de estudo social. A 

curatelanda foi regularmente citada, conforme certificado no id. 7973225. 

Informação do INSS, quanto à inexistência de benefício assistencial em 

nome da curatelanda – id. 8145364. Relatório de estudo social consta no 

id. 11703216. O ilustre Ministério Público se manifestou pela nomeação de 

curador especial no id. 12015581, o que se deu no id. 12019701, sendo a 

contestação por negativa geral apresentada no id. 12998260. Parecer 

Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a decisão que 

nomeou a autora curadora da requerida – id. 13267008. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com 

Deficiência e, consequente alteração do Código Civil, trouxe importante 

modificação, no que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a 

necessidade de se assegurar ao portador de deficiência o exercício de 

seus direitos, visando sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em 

decisão apoiada, das questões do próprio corpo, saúde, privacidade, 

dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando possível sua implementação. 

Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da pessoa natural 

passa a ser ato excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, 
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justificável somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o 

exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 

13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda apresenta diversos transtornos 

psiquiátricos, como Esquizofrenia e Psicose, ao que parece, agravados 

pelo uso constante de drogas, o que a levou durante muitos anos à vida 

como moradora de rua, e agora acolhida pela filha, necessita de contínuo 

uso de medicamentos para controlar sua agressividade. O estudo social 

realizado – id. 11703216, demonstra que a curatelanda recebe todos os 

cuidados necessários ao seu bem estar, já que outrora vivia nas ruas, 

sendo acolhida pela filha, agora adulta, a fim de proporcionar-lhe uma vida 

mais digna, o que demonstra ser a curatela medida necessária neste 

momento, estando a autora apta ao exercício do encargo. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil e, DECRETO A CURATELA de ELZA COSTA FERREIRA DE FRANÇA, 

tornando definitiva a decisão provisória, para que a autora pratique, em 

seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de 

recursos, inclusive, para sacar e receber os valores respectivos. Além 

disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, 

em conformidade com as prescrições médicas e demais representações, 

nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 

13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como 

curador, a requerente KEURI COSTA FERREIRA LOPES. Procedam-se as 

devidas anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do 

CPC. Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 23 de maio de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. 

Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009793-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS GOMES (REQUERENTE)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARTINS SOLANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1009793-44.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Tutela e Curatela] PARTE 

AUTORA: ELAINE MARTINS GOMES PARTE RÉ: CELINA MARTINS 

SOLANO INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/03/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos termos da 

r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Elaine Martins Gomes, em 

face de Celina Martins Solano, devidamente qualificada e representada 

nos autos. Esclarece a parte autora, filha da curatelanda, que é portadora 

de Esquizofrenia Paranóide – CID G30, conforme demonstra os laudos 

médicos de id. 5815724 e 5815724. A ação foi recebida – id. 5912743, 

quando, então, foi deferido o pedido de gratuidade processual e 

concedida a tutela provisória, nomeando a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 6670215. Audiência de 

conciliação realizada, com a presença da curatelanda – id. 7253127. A 

curatelanda foi regularmente citada – id. 6741002, e, diante do decurso do 

prazo para contestação, foi-lhe nomeado curador especial – id. 7253127, 

que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral – id. 

9806206. Relatório informativo – id. 11489714, do qual consta a 

impossibilidade de realização do estudo determinado. Instado a se 

manifestar, o digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do 

pedido de curatela, confirmando, assim, a curatela provisória já deferida – 

id. 12015766. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda possui portadora de Esquizofrenia 

Paranóide – CID G30, conforme demonstra os laudos médicos de id. 

5815724 e 5815724, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A 

fim de corroborar os fatos apresentados, em audiência de tentativa de 

conciliação, constatou-se que a curatelanda apresenta-se “parcialmente 

alheia as questões formuladas” – id. 7253127. Nesse cenário, a curatela 

se apresenta como medida necessária neste momento, diante da 

incapacidade da curatelanda ao exercício dos atos da vida civil, estando a 

autora, sua filha, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de CELINA MARTINS SOLANO , tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a 

requerente ELAINE MARTINS GOMES. Procedam-se as devidas anotações 

e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, já que beneficiária 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito. 

Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA , digitei. Cuiabá - MT, 5 de julho de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1026591-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO OLIVEIRA DORILEO (REQUERENTE)

GLICERIO LEITE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIANO GONCALVES DORILEO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS AUTOS N.º 

1026591-80.2017.8.11.0041 - PJE ESPÉCIE: [Capacidade] PARTE AUTORA: 

MARCO AURELIO OLIVEIRA DORILEO PARTE RÉ: AURELIANO 

GONCALVES DORILEO INTIMANDO(A, S):TERCEIROS INTERESSADOS 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/08/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 

937,00 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS, dos 

termos da r. sentença proferida nos autos e a seguir transcrita. Sentença: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Marco Aurélio 

Oliveira Dorileo, em face de Aureliano Gonçalves Dorileo. Esclarece a 

parte autora, que o curatelando, sua genitor, conta com setenta e três 

anos de idade e possui doença de Alzheimer – CID 10 G30 - id. 9621459, o 

que o impossibilita à prática dos atos da vida civil, já que a doença é 

degenerativa e de caráter irreversível. Custas recolhidas – id. 9625229.A 

ação foi recebida, por meio da decisão de id. 9740179, que nomeou o 

autor, curador provisório do curatelando. Na mesma oportunidade, foi 

determinada diligência, a fim de verificar se o curatelando possuía 

condições, para se apresentar em Juízo, bem como, a realização de 

estudo social. Termo de curatela provisória assinado, consta no id. 

10167233. Em cumprimento ao mandado de citação, constatou-se que, o 

curatelando “apresenta característica de debilidade mental, não me 
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respondendo quando perguntei o seu nome; totalmente desconectado com 

a realidade; não deu nenhuma atenção às várias perguntas que lhe fiz”, 

nos termos da certidão, acostada ao id. 11190100.Relatório de estudo 

social consta no id. 11489860.O ilustre Ministério Público se manifestou 

pela nomeação de curador especial no id. 12017781, cuja nomeação se 

deu no id. 12210013, sendo a contestação por negativa geral, 

apresentada no id. 12463852.Parecer Ministerial pela procedência da 

ação, tornando definitiva a decisão que nomeou o autor curador do 

requerido – id. 12839373 .É o relatório.Fundamento e Decido. A Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente 

alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no que se refere 

à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao 

portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão 

social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do 

próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), 

quando possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de 

incapacidade absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos 

de 16 anos, razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou 

permanente que impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o 

reconhecido de sua incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de 

exercê-los, a teor do disposto nos arts. 3º e 4º, do CC.A limitação da 

capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável 

por meio do instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa 

não apresenta capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos 

termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando 

detidamente os autos, verifica-se que o curatelando conta hoje com 

setenta e três anos de idade, sendo portador de doença de Alzheimer – 

CID 10 G30, conforme comprovado, por meio de laudo médico de id. 

9621459, cuja doença, como se sabe, é degenerativa e, dificilmente 

reversível, o que o torna inviabilizado à prática dos atos de natureza civil, 

de caráter patrimonial. Por meio do estudo social realizado – id. 11489860, 

foi possível constatar que o idoso recebe todos os cuidados necessários 

ao seu bem estar, morando numa casa ampla e confortável, contando com 

o auxílio constante da esposa e do curador provisório, que reside à uma 

rua da casa do mesmo, num condomínio fechado, o que demonstra ser a 

curatela, medida necessária neste momento. Diante do exposto, e de tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de AURELIANO GONÇALVES DORILEO, tornando definitiva a 

decisão provisória, para que o autor pratique, em seu nome, os atos da 

vida civil, que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para 

sacar e receber os valores respectivos. Além disso, o curador poderá 

deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade com 

as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida civil, 

dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, o requerente 

MARCO AURÉLIO OLIVEIRA DORILEO. Procedam-se as devidas 

anotações e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. 

Expeça-se o termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após 

as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. Cuiabá- 

MT, 27 de abril de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian- Juíza de Direito Eu, OSVALDINA DELINDA DE 

MAGALHAES , digitei. Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007318-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GARCIA PEREIRA (REQUERENTE)

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF (ADVOGADO(A))

GILBERTO GOMES SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1007318-18.2017.8.11.0041 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 comprovar o recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 29 de agosto de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 751798 Nr: 3577-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARB, MRBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT, MARCILENE RODRIGUES BARREIRA COELHO - 

OAB:20.905-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PINTO - 

OAB:2286/MT, marcos antonio rachid jaudy - OAB:

 Código 751798

Vistos etc.

 Verifica-se que, foi realizada sessão de mediação, na data de 

27/08/2018, tendo restado frutífera quanto à substituição do objeto da 

penhora, nos termos constantes da fl. 566.

Outrossim, em atenção ao pedido de fl. 549, no que tange aos honorários 

advocatícios, em tese, devidos pelo requerido na fase de conhecimento, 

há que se reconhecer que o mesmo é beneficiário da gratuidade 

processual, o que se extrai do acordão, acostado às fls. 245/247, razão 

pela qual, deverão ser excluídos do cálculo do débito, cujos valores 

permanecerão sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Diante do exposto, ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria, para que 

realize novos cálculos, excluindo-se os honorários advocatícios fixados 

na fase de conhecimento, assim como, descontando-se os depósitos já 

realizados, no prazo de 20 (vinte) dias.

Consigno que, a pendencia da nova elaboração não implica em suspensão 

do pagamento das parcelas, conforme estão sendo realizadas, já que na 

sessão de mediação do requerente não se opôs ao pedido de 

parcelamento, o que se entende como aceitação.

 DEFIRO o pedido de substituição da penhora. PROCEDA-SE a liberação do 

veículo I/VW AMAROK penhorado, e expeça-se mandado para averbação 

da penhora, na matrícula do imóvel de nº. 22.255 (fl. 157).

Por outro lado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico, para liberação dos valores 

depositados em conta judicial, em favor do requerente.

 Traslade-se cópia desta decisão para os autos nº. 1311411.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 28 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.: 1092974 Nr: 7495-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCPDM, DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO SALES FERREIRA 

DE MORAES - OAB:14826

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos autos, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, acerca da certidão do Oficial de Justiça 

de folhas 160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1173344 Nr: 41429-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN 

MACIEL - OAB:21.562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, Mário Donal Spalatti - OAB:23.230/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DAS PARTES, para comparecerem na Secretaria 

da Primeira Vara de Família e assinar termo de guardad, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS,sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 715702 Nr: 46121-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACP, MHCP, ACP, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:5.260/MT, ALVARO FERREIRA NETO - OAB:8153 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

ALVARÁ, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1021766-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEZIO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANATALIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CECILIA MARTINS DE SOUZA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ADILSON MARTINS DE SOUZA (HERDEIRO)

ANILDO MARTINS DE SOUZA (HERDEIRO)

ARENIR MARTINS DE SOUZA ALMEIDA (HERDEIRO)

AGUINALDO MARTINS DE SOUZA FERNANDES (HERDEIRO)

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: 

1021766-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANATALIA MARTINS DE 

SOUZA INVENTARIADO: CECILIA MARTINS DE SOUZA Vistos etc. 

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 

98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de 

sua revogação, caso evidenciada nos autos a ausência de preenchimento 

dos seus pressupostos. Em face dos elementos constantes dos autos, é 

possível a observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao 

disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, resguardada, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

comum. Nomeio como inventariante Anatalia Martins de Souza, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. Intimem-se os herdeiros 

renunciantes, para que, por meio de seu ilustre advogado, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentem o termo de renúncia lavrado mediante escritura 

pública ou, compareçam perante à Secretaria dessa Vara Judicial, para 

assinarem o termo. No mesmo prazo, 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. Determino a utilização do sistema BACENJUD, para 

verificação de existência de ativos em nome da falecida. Proceda-se, 

também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a 

existência de veículo registrado em nome da de cujus CECILIA MARTINS 

DE SOUZA, CPF nº 175580931-04, filha de Antonio Martins e Maria 

Macario do Carmo. 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 conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face 

dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já que 

a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e 

será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013294-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZABETE MIRABETE MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL BISPO DE JESUS (INVENTARIADO)

JOSE JOAO BISPO DE JESUS (INVENTARIADO)

MARIA OLINDA XAVIER DE JESUS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1013294-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZABETE MIRABETE 

MARQUES INVENTARIADO: JOSE JOAO BISPO DE JESUS, LOURIVAL 

BISPO DE JESUS, MARIA OLINDA XAVIER DE JESUS Vistos, etc. Acolho a 

emenda da inicial, constante dos Ids. 14261268, 14261300 e 14261310. 

Concedo, por ora, os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fulcro no art. 98, do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a 

possibilidade de sua revogação, caso evidenciado, nos autos a ausência 

de preenchimento dos pressupostos. Trata-se de Ação de Abertura de 

Inventário c/c Reconhecimento de União Estável post mortem, proposta por 

Elizabete Mirabete Marques, em desfavor de Lourival Bispo de Jesus e 

Maria Olinda Xavier de Jesus, todos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a exordial que, a requerente e o de cujus, mantiveram uma união 

estável desde 1997, de forma notória, duradoura e pública, bem como, a 

autora é pensionista do falecido, requerendo então, o reconhecimento 

desse vínculo. Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a 

observância do rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos 

arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a 

possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de arrolamento 

sumário. Nomeio como inventariante Elizabete Mirabete Marques, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, 

atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, observando-se 

o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos termos do provimento n° 

56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo prazo, trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Citem-se, após, os interessados não representados, se for o caso, pelo 

correio, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino 

a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de existência de 

ativos em nome do falecido, JOSÉ JOÃO BISPO DA SILVA, CPF nº 

109.111.541-91, Filiação: Lourival Bispo de Jesus e Maria Xavier de Jesus. 

Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de 

cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face dos novos 

princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito tributário, não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública 

dispõe de meios legais específicos para a cobrança e será intimada, ao 

final, para lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou 

interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1026650-34.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

JOELMA PEDROZO (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO NEVES ALVES (REQUERENTE)

MARCIA CRISTINA PEDROZO (REQUERENTE)

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH POLETTE (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1026650-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ANTONIO NEVES 

ALVES, JOELMA PEDROZO, MARCIA CRISTINA PEDROZO 

INVENTARIADO: ELIZABETH POLETTE Vistos etc. Concedo, por ora, os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, do 

Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de sua 

revogação, caso evidenciado nos autos a ausência de preenchimento dos 

pressupostos. Trata-se de Abertura de Inventário c/c Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável ‘’Post Mortem’’, proposta por José Antonio 

Neves Alves, qualificados nos autos, em face do falecimento de Elizabeth 

Polette. Narra a exordial, que o requerente conviveu em união estável com 

a de cujus, desde 1998 até o dia do seu falecimento, de forma duradoura, 

pública e contínua. Afirmação esta, corroborada pelas duas filhas da 

falecida, buscando, então, o reconhecimento e dissolução dessa união. 

Em face dos elementos, constantes dos autos, é possível a observância 

do rito do arrolamento sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 

663 do Código de Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de 

conversão para o rito do inventário ou de arrolamento comum. Nomeio 

como inventariante Joelma Pedrozo, independentemente de assinatura do 

termo de compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 

(vinte) dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e 

apresentando o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 1829, 

do Código Civil. Intime-se o herdeiro renunciante, para que, por meio de 

sua ilustre advogada, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o termo de 

cessão lavrado mediante escritura pública ou, para comparecer perante à 

Secretaria dessa Vara Judicial, para assinar o termo. No mesmo prazo, 

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. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome da de cujus 

ELIZABETH POLETTE, CPF nº 459.120.761-72, filha de João Polette e 

Izabel Rubio Polette. 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 conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face 

dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já que 

a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e 

será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022113-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIRA FILHO (AUTOR(A))

ANA CAROLINA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NADESKA CALMON FREITAS (ADVOGADO(A))

LUCIANA APARECIDA FELIX DE LIMA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022113-29.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE LIRA FILHO RÉU: LUCIANA 

APARECIDA FELIX DE LIMA Vistos etc. Diante da ausência justificada (Id. 

13588955) do autor, para a solenidade do dia 12.06.2018, bem como, pela 

falta da data designada constante do Id. 13605278, encontrar-se muito 

próxima, redesigno a sessão de mediação, para o dia 7 de agosto de 

2018, às 13:30 horas. Intimem-se as partes, por meio de seus ilustres 

advogados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1018193-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARTINS (REQUERENTE)

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GEOVANE APARECIDO MARTINS (REQUERENTE)

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

GIUSZANGELA APARECIDA MARTINS (REQUERENTE)

GIUSLAINE REIS MARTINS SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER REIS MARTINS (REQUERIDO)

BENEDITA GUSMAO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1018193-47.2017.8.11.0041. REQUERENTE: GIUSZANGELA APARECIDA 

MARTINS, GEOVANE APARECIDO MARTINS, GLAUCIA MARTINS, 

GIUSLAINE REIS MARTINS SOUSA REQUERIDO: BENEDITA GUSMAO 

MARTINS, WALTER REIS MARTINS Visto. Expeça-se o alvará, nos termos 

do acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

Após, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito em substituição

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004991-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA LAGARES MIRANDA COSTA (REQUERENTE)

DAVI SOARES DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE COSTA (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 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004991-03.2017.8.11.0041. REQUERENTE: RUBIA LAGARES MIRANDA 

COSTA REQUERIDO: PAULO HENRIQUE COSTA Vistos etc. Nos termos do 

parecer do nobre Ministério Público, intime-se a requerente, por carta com 

aviso de recebimento, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, dê andamento 

ao processo, sob pena de extinção. Caso não seja recebida a 

correspondência no endereço fornecido neste processo, publique-se 

edital de intimação. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão para extinção. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito em substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037214-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BENEDITO VILALBA (AUTOR(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA BASSO DE OLIVEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 228 de 529



 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016818-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. X. D. S. (AUTOR(A))

A. F. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. P. (RÉU)

G. A. D. P. (RÉU)

J. A. D. A. (RÉU)

E. A. D. A. (RÉU)

E. J. A. X. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, Acolho a emenda. Tendo em 

vista a petição de Id. 9916118, citem-se os requeridos no endereço 

apresentado para, querendo, oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Considerando as informações de que não 

localizou o endereço da requerida Geli Arnaldo de Paula, proceda-se com 

a busca do endereço da requerida pelo sistema eletrônico SIEL/TRE, bem 

como INFOSEG; caso positivo, cite-se para, querendo, oferecer resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Cumpra-se 

integralmente o despacho constante de id. 9026208. Expeça-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001922-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ROSENILDA FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

EMANUELA DA SILVA GONZAGA (HERDEIRO)

LUIZ CARLOS DA SILVA GONZAGA (HERDEIRO)

FERNANDA DA SILVA GONZAGA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Acolho a emenda constante 

de id. 12447123 e 12447152. Oficie-se ao Banco do Brasil, a fim de que 

informe extrato detalhado dos valores depositados em conta vinculada em 

nome do de cujus Luiz Gonzaga Filho. Citem-se os herdeiros Luiz Carlos 

da Silva Gonzaga, Fernanda da Silva Gonzaga e Emanuela da Silva 

Gonzaga, conforme endereço informado (id. 123447123, para, querendo 

oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009081-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ALINE CARINE VALUTKY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria Aparecida Resende de Souza (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos. Acolho os autos na forma 

declinada. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 

1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Cite-se para, 

querendo oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Decorrido o prazo legal, com ou sem contestação, ao Ministério 

Público e após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1014652-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

KAMILLA ENEDINA DE AMORIM QUENTAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE QUENTAL SOBRINHO (INVENTARIADO)

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: 1014652-69.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KAMILLA ENEDINA DE AMORIM QUENTAL INVENTARIADO: 

JOSE QUENTAL SOBRINHO Vistos etc. Em atenção à quota Ministerial de 

id. 14508834, DEFIRO o levantamento de 20% (vinte por cento) do valor 

depositado no Banco Bradesco, para quitação dos débitos de condomínio, 

guia de ITCMD e outras despesas, mediante prestação de contas, a serem 

prestadas no prazo de 20 (vinte) dias. EXPEÇA-SE alvará judicial em favor 

da inventariante. Ademais, com a juntada do contrato de honorários e 

esclarecimentos solicitados pelo parquet, constante do id. 14525448, 

dê-se vista dos autos ao zeloso Ministério Público. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 894091 Nr: 25949-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR PUPPINI FARIAS, LEONOR MARIA PUPPINI 

FARIAS, PEDRO PUPPINI JÚNIOR, VIVIANE SAHIUM PUPPINI, FLÁVIO 

SAHIUM PUPPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TEREZINHA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JAYME DE CAMARGO 

- OAB:OAB/GO 33769, SAIMON DA SILVA CASTRO - OAB:37144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIMON DA SILVA CASTRO - 

OAB:37144

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação das partes, a fim de que requeiram o que entender 

de direito, dentro do prazo comum de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 427085 Nr: 9566-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHIA SENEDESE REZENDE DA SILVA, FELIPE 

SENEDESE REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ZACARIAS REZENDE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:9833-AMT, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, MARCOS 

MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA VILELA 

AVALLONE PIRES - OAB:18947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo requerido às fls. 193. Portanto, impulsiono 

os autos para intimar a parte requerente a fim de dar andamento ao 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 799447 Nr: 5872-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA GISELE MAIA SPÍNOLA - 

OAB:8678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 Ante o exposto, com base nos arts. 528, §§ 3º e 7º, do Código de 

Processo Civil, art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e Súmula nº. 

309 do Superior Tribunal de Justiça, decreto a prisão do 

alimentante-devedor pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até quitação integral 

do débito, caso ocorra antes.Expeça-se o mandado de prisão, 

consignando que o débito é o constante, no cálculo de fls. 474/477, 

atualizado até o mês de junho/2018, mais as prestações que vencerem no 
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curso do processo, estritamente referentes aos alimentos devidos ao 

filho.A prisão deverá ser cumprida no estabelecimento mais próximo da 

residência do executado, porém, separado dos demais presos 

comuns.Condeno o executado ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, com base nos artigos 79, II, e 81 do Código de Processo Civil.Por 

fim, referindo-me ao pedido de suspensão da Carteira Nacional de 

Habilitação do executado, certamente, vem sendo uma alternativa cada 

vez mais utilizada no meio forense, com vista a compelir o adimplemento 

alimentar. Todavia, com a determinação da prisão do devedor, a 

suspensão de sua CNH acaba por não ter efeito, uma vez que já estará 

cerceado de ir e vir, razão pela qual, nesse momento, indefiro o pedido de 

suspensão.Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelia Juíza de Direito 

em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 138317 Nr: 1115-44.1986.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICB, JGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT, SEBASTIÃO MANOEL PINTO FILHO - OAB:OAB/MT 

1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONHEÇO e dou PARCIAL PROVIMENTO aos 

embargos declaratórios opostos, com fundamento no art. 1.022, inciso II, 

do Código de Processo Civil, e considerando a alteração do cenário 

processual, REVOGO parcialmente a decisão de fl. 241/242, e 

determinar:1º. Considerando que já foi realizada a escritura pública de 

doação, INTIME-SE o requerido, para que, no prazo improrrogável de 05 

(cinco), efetue o recolhimento dos tributos, porventura ainda incidentes em 

relação a ambos os imóveis, a fim de viabilizar o registro da escritura 

pública de doação, sob pena da incidência da multa diária já arbitrada à fl. 

242.2º. CUMPRA-SE a decisão de fls. 241/242, no que tange à 

comunicação à Diretoria do Foro, com cópia à Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento e providências que 

julgar cabíveis, nos termos determinados. Intimem-se as partes, por meio 

de seus advogados nomeados. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1117574 Nr: 17733-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TADEU NUNES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS SOUZA MEDEIROS, 

ANDRESSA PAULA SOUZA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR JACOMO CLIVATI 

JUNIOR - OAB:9245 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de intimação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 379278 Nr: 14986-38.2009.811.0041

 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: EECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA BARBOSA COSTA - 

OAB:8686/MT, MAURILIO DE SANTANA MALHEIROS - OAB:3269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a dar integral cumprimento a decisão de fls. 172, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 52909 Nr: 3356-68.1998.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGDM, MGFDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA EMILIA SOTERO - 

OAB:8283, Felix Sigueak Arima Filho - OAB:2676/MT, JULIANA 

REGINA GROSS HUGUENEY - OAB:6.662/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN 

RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente para que se manifeste acerca do desarquivamento 

dentro do prazo de 10 dias, sob pena de retorno dos autos ao setor de 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 309804 Nr: 17662-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAS, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16.962/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:8.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente para apresentar a planilha atualizada da dívida, 

dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 799447 Nr: 5872-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA GISELE MAIA SPÍNOLA - 

OAB:8678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT

 Código 799447

Espécie Ação de Execução de Alimentos

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Lorenzo Maia 

Ferreira, representada por sua mãe Laura Gisele Maia Spíndola, em 

desfavor de Rodolfo Maranhão Ayres Ferreira, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Buscou o exequente, o pagamento coercitivo dos alimentos que seu 

genitor se obrigou a fornecer, para o custeio de suas necessidades 

materiais cotidianas, pelo rito da constrição pessoal.

A ação fora recebida, através da decisão de fls. 225 que, determinou a 

intimação do executado, para o pagamento da verba alimentícia, sob pena 

de decretação de sua prisão civil.

Em certidão de fls. 497 da ilustre Gestora desta Vara Judicial, assinada 

pela representante do exequente, há informação de que, houve a quitação 

integral do débito exequendo.

 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.

Proceda-se o recolhimento do mandado de prisão encaminhado para 

cumprimento.
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Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos, independentemente, de nova determinação.

Notifique-se o digno Ministério Público.

Com custas.

 P.R.I.C.

 Cuiabá-MT, 28 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.: 121968 Nr: 9888-82.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM, MSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA DE OLIVEIRA SOUZA 

MEIRA - OAB:3783/MT, ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN ARAUJO - 

OAB:7.946 MT, PEDRO M. VERÃO - OAB:4839-A, PEDRO MARTINS 

VERAO - OAB:4839-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19.292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7.297/MT

 Código 121968

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Angelo Gabriel 

de Matos, representado por sua genitora Marilea Siqueira Matos, em face 

de Eduardo Pereira Mendonça, devidamente qualificados na inicial.

As partes realizaram acordo, nos termos constantes das fls. 176v/177, 

cujo objeto alcança a Ação de Execução de Alimentos, pugnando por sua 

homologação.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença, o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, declarando, por consequência, EXTINTA a 

presente ação, com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil.

REVOGO a decisão de fls. 169/170, no que tange à decretação da prisão 

civil de requerido. Proceda-se ao imediato recolhimento do mandado de 

prisão, porventura ainda em aberto.

 Procedam-se eventuais baixas do protesto e do nome do executado dos 

cadastros de inadimplentes, em sendo o caso.

Ciência ao nobre Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações legais de 

estilo, arquivando-se os autos.

Sem custas.

P.R.I.C.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 894091 Nr: 25949-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR PUPPINI FARIAS, LEONOR MARIA PUPPINI 

FARIAS, PEDRO PUPPINI JÚNIOR, VIVIANE SAHIUM PUPPINI, FLÁVIO 

SAHIUM PUPPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE TEREZINHA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO JAYME DE CAMARGO 

- OAB:OAB/GO 33769, SAIMON DA SILVA CASTRO - OAB:37144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAIMON DA SILVA CASTRO - 

OAB:37144

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação das partes, a fim de que requeiram o que entender 

de direito, dentro do prazo comum de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 956557 Nr: 3338-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->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: JDSL, MLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN AUZANI - 

OAB:6624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DINEY LEITE DA 

COSTA, para devolução dos autos nº 3338-51.2015.811.0041, Protocolo 

956557, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 973772 Nr: 11113-20.2015.811.0041

 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: FLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4.939, 

erich endrillo santos simas - OAB:oab/df 15853

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente a fim de que se manifeste acerca da cota 

ministerial de fls. 190, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 247354 Nr: 14942-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKRSS, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANEIDE MARTINS DE FREITAS 

DO AMARAL - OAB:8.345, SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6499, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte exequente para que se manifeste acerca da cota ministerial 

de fls. 197, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 833899 Nr: 39272-41.2013.811.0041

 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: NMA, EOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERTHON GUSTAVO DIAS - 

OAB:6885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerente, para que se manifeste acerca da cota 

ministerial de fls. 366, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 775261 Nr: 28507-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFNS, JCNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18.107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 231 de 529



 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte requerida a fim de que se manifeste nos autos, dentro do 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 775260 Nr: 28506-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFNS, JCNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

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

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MONTEIRO 

CAMARGO - OAB:14694MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feitopara 

intimar a parte requerente a manifestar acerca da cota ministerial de fls. 

73, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 440243 Nr: 17000-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RA, ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, HELCIO RODRIGUES SILVA - OAB:14477/MT, RAISSA 

DIAS VITOR DA SILVA - OAB:OAB/MT 19.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, MIGUEL SOUZA FERRI - OAB:3308/MT

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a requerente a manifestar acerca da cota ministerial de fl. 100, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 870351 Nr: 9836-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GXDSS, JMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAÚJO BORGES - OAB:MT 4083

 Vistos.

Referindo-me aos embargos à execução apresentados às fls. 75/79, 

esclareço ao executado que, apesar de plausíveis suas considerações, 

devem ser alegadas em ação de conhecimento, onde será possibilitada a 

realização de provas e garantido o contraditório.

A presente ação executiva não permite a discussão de matérias afetas à 

capacidade econômica das partes, posto que já foi superada essa fase 

processual.

 Ressalto, também, que o próprio executado afirmou em seus embargos 

que apesar da sua doença, após a fase em que ficou em tratamento, está 

trabalhando, mesmo que sem vínculo empregatício, ou seja, sua 

enfermidade não lhe retirou a capacidade para o labor.

Acrescente-se a isso que o exequente apresenta problemas de saúde 

que devem ser enfrentados com a urgência necessária.

Sobre eventual pagamento parcial, a parte requerente esclarece que o 

valor de mil reais se refere à outra ação executiva.

Portanto, rejeito os embargos.

Proceda-se com a penhora eletrônica de valores.

Mantenham-se os autos no gabinete, até que se processe a ordem, 

perante às instituições financeiras, por meio do Banco Central - 

BACENJUD.

Em caso de resposta positiva, ainda que parcial, proceda-se com a 

vinculação da quantia bloqueada a este processo.

Proceda-se, igualmente, com a consulta e restrição de transferência, via 

RENAJUD, dos veículos automoteres, encontrados em nome do 

executado, que não possuírem restrições de outra natureza.

Oficie-se a Caixa Econômica Federal, solicitando as informações sobre 

possíveis saldos referentes à FGTS, PIS e PASEP, de titularidade do 

devedor, e esclarecendo que, em caso de resposta positiva, o valor 

deverá permanecer bloqueado para saque, até que sobrevenha 

orientação em sentido contrário.

Oficie-se o INSS para que passe a efetuar o desconto dos alimentos, no 

valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, 

que deverá ser depositado na conta informada à fl. 10.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1044192 Nr: 43546-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIVANDO MARIANO MARQUES BISPO MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. F., VALQUIRIA DUARTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVANY MARQUES BISPO 

MATOS - OAB:OAB/MT 11.397, ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:18221, VIVIAN PAULA VIEIRA - OAB:OAB/MT 20.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 Vistos.As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo polo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.Por meio da presente ação, o 

requerente busca a revisão da verba alimentar que paga ao filho Miguel, 

sob o argumento que o valor que foi imposto judicialmente, 1/2 (meio) 

salário mínimo mensal, não está dentro de sua capacidade financeira, e 

busca a redução ao patamar de 20% (vinte por cento) dos seus 

rendimentos. Pede, ainda, o parcelamento das verbas atrasadas, em 24 

(vinte e quatro) vezes.À fl. 66 foi indeferida a liminar, designada audiência 

de tentativa de conciliação e determinada a citação.A audiência acima 

referida terminou sem acordo, como se vê à fl. 75.Às fls. 80/91 foi 

apresentada a contestação.A impugnação foi juntada às fls. 106/120.O 

Ministério Público opinou pela designação de audiência de conciliação, 

instrução e julgamento.À fl. 160 o feito foi remetido à Central de 

Conciliação, no intuito de oportunizar a composição entre as partes. No 

entanto, não houve acordo, ante a ausência do requerido.No que se 

refere ao pedido de pagamento parcelado das verbas alimentares 

inadimplidas, ressalto que não pode ser objeto de deliberação nesta ação, 

e sim nos próprios autos da ação de execução. Portanto, indefiro tal 

requerimento. Não há arguição de preliminares, como também não há 

irregularidades a sanar. Defiro a produção de provas orais requeridas 

pelas partes, consistentes em seus depoimentos pessoais e de suas 

testemunhas. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 26 de setembro de 2018, às 13h:30min. O rol de testemunhas 

deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, nos termos de artigo 

357, § 4º, do Código de Processo Civil. Cada parte deverá comparecer 

com seu Advogado e suas testemunhas. Cabe ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da 

audiência designada (CPC, art. 455). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

07 de agosto de 2018. Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 918579 Nr: 42483-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MENDES, MAX MAGNO FERREIRA 

MENDES, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES, IVO SERGIO 

FERREIRA MENDES, EBERSON FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBERSON FERREIRA MENDES - 

OAB:17.884, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a dar integral cumprimento a determinação contida 

na decisão de fls. 46 e 72, dentro do prazo de 15 dias.
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4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001616-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALBERTO BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS FERREIRA DIAS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1001616-57.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE:Nome: LUIZ 

FERNANDO DE SA Endereço: av 04,quadra 09,lote 02, real parque, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 PARTE REQUERIDA: Nome: THAIS 

FERREIRA DIAS Endereço: RUA SETE COPA, apto 203, bloco 50, 

RESIDENCIAL SÃO CARLOS, CUIABÁ - MT - CEP: 78051-020 DE ORDEM 

DO EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA SILVA. 

FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, 

impulsiono o feito para intimação da parte autora, através de seu patrono, 

para fins de juntar a petição na integra, pois não é possível visualizá-la. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018. GESTORA 

JUDICIÁRIA. Assinatura eletrônica

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007910-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. T. A. D. S. (EXEQUENTE)

F. M. D. S. A. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. G. F. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1007910-28.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ERICA 

TATIANE ANTUNES DE SA Endereço: RUA 33, 21, SANTA TEREZINHA (2ª 

ETAPA), CUIABÁ - MT - CEP: 78089-772 PARTE REQUERIDA: Nome: 

RODRIGO DA GRAÇA FAVARIN Endereço: Costa Marques, 773, Centro, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

AUTORA, acima qualificada, para tomar ciência do teor da certidão do Sr. 

Oficial de Justiça e tomar as providências que entender pertinentes. 

CERTIDÃO ID N. 15042407 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,29 de agosto de 

2018. assinado eletronicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023837-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI DE ARRUDA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU MANOEL DE ARRUDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1023837-68.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: JURACI DE ARRUDA 

ARAUJO Endereço: RUA CASTRO ALVES, 02, QUADRA 48, SANTA 

LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-122 Parte Ré:Nome: ELISEU MANOEL 

DE ARRUDA Endereço: RUA CASTRO ALVES, 02, QUADRA 48, SANTA 

LAURA, CUIABÁ - MT - CEP: 78091-122 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS 

PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA Juraci de Arruda Araújo 

COMO CURADORA, EM SUBSTITUIÇÃO, DO INTERDITADO Eliseu Manoel 

de Arruda, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, 

HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, 

OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 

DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUAISQUER NATUREZA, ACASO 

PERTENCENTES A CURATELADA, E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR 

FAZER EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA 

INTERDITADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO 

SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1023837-68.2017.8.11.0041 Ação: 

Substituição de Curador Provisório Vistos, etc... Trata-se de Ação de 

Substituição de Curador Provisório movida por Juraci de Arruda Araújo em 

favor Eliseu Manoel de Arruda em face de Maria Laura de Arruda e Paulo 

Cesar de Arruda, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que é prima do Interditado, o qual é cadeirante, mudo e 

apresenta paraplegia com hipotrofia de membros, não possuindo, assim, o 

discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil. Esclarece 

que a incapacidade do Interditado foi reconhecida administrativamente pela 

Previdência Social quando do deferimento do benefício assistencial 

destinado à pessoa portadora de deficiência e judicialmente nos autos da 

Ação de Interdição nº 2002/84 (código 61937), que tramitou perante o 

Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, 

sendo naquela oportunidade nomeado curador o pai do interditado. 

Todavia, informa que o pai/Curador do Interditado encontra-se internado 

na Unidade de terapia Intensiva do Hospital Municipal São Benedito, sem 

previsão de alta hospitalar e, consequentemente sem condições de manter 

o encargo que lhe fora atribuído. Ressalta que embora o Interditado 

possua genitora e um irmão, estes não possuem interesse em exercer a 

curadoria, vindo a Requerente a se dispor a cuidar de seu tio (pai/curador 

do Interditado), enquanto perdurar sua incapacidade, consoante Ação de 

Interdição distribuída perante este Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões. Pede, ao final, a procedência do pedido. Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. 

Determinada a emenda a inicial, a Requerente incluiu no polo passivo da 

ação o irmão e a mãe do Interditado, Id n. 9920474, a qual foi acolhida, 

designada audiência e determinada a citação/intimação dos Requeridos, Id 

n. 10069096. Foi certificado pela Oficial da diligência a impossibilidade de 

citação/intimação do Interditado em razão de sua debilidade física e 

emocional, Id n. 10719724. Os Requeridos (mãe e irmão do Interditado), 

não foram citados/intimados, Id n. 10822392. Realizada audiência, Id n. 

10931167, foi esclarecido pela Requerente que pretende ser curadora do 

Interditado/seu primo, uma vez que o atual curador não possui condições 

de exercer tal múnus em razão de ter sofrido um acidente vascular 

cerebral. Requereu, por fim, a concessão da curatela provisória para que 

possa representar o Interditado perante os órgãos Públicos. Por decisão 

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, em razão da existência da ação de n. 

1023101-50.2017.811.0041 em trâmite perante este Juízo da 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, foi declinada a competência, Id n. 

10963997. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

12272263. A Requerente manifestou pela procedência dos pedidos, Id n. 

12610613. Relatei. Fundamento. Decido. Primeiramente, observa-se que 

tentada a citação/intimação dos Requeridos, não se logrou êxito, Id n. 

10822392. Entretanto, constata-se que desde o ano de 2003 quem exercia 

a curadoria do Interditado era seu pai, Id n. 9252683, o que se presume 

que os Requeridos (mãe e irmão) não possuem interesse em tal múnus. 

Dito isso, passo a análise do pedido. Como visto no relatório, busca-se a 

substituição de curador do Interditado. Observa-se, mormente pelo que se 

extrai dos autos e do relatório de estudo social que a Requerente trabalha 

e, por conta disso, tem o apoio de sua filha e seu genro nos cuidados do 

Interditando, não havendo assim, indícios que desabonem a sua conduta 

em exercer o encargo da curadoria. Desta feita, a prova produzida 

converge, sem dúvida, para a conclusão de que é viável a substituição de 

curador. Neste sentido: Pedido de substituição de Curatela. Postulante que 

cuida do interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto probatório que 

autoriza a substituição da curatela. Curador que deverá prestar 

compromisso e administrar com responsabilidade os rendimentos do 

incapaz Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00033246220098260396 SP 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 
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Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre a Requerente, conforme postulado, 

que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo exposto, e 

mais que dos autos consta, nomeio ao Interditado Eliseu Manoel de Arruda, 

curadora, em substituição, a Sra. Juraci de Arruda Araújo, em razão do 

mesmo estar incapacitado de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora 

nomeada, especialmente para: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da curadora (prima do 

Interditado) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do 

interditado, da curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da 

necessidade de intervenção da curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial do interditado, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de estilo, 

anotações e baixas necessárias. Sem custas. P.I.C. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 5 1 8 0 6 3  1 8 0 8 0 2 1 7 1 4 4 1 8 5 8 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 5 2 0 7  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) 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) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022881-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. F. (ADVOGADO(A))

N. R. B. R. (ADVOGADO(A))

W. P. P. A. (REQUERENTE)

M. A. G. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1022881-52.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: MARCOS ANTONIO 

GONCALVES ARDEVINO Endereço: RUA CINQÜENTA, 718, BOA 

ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-450 Nome: Wilma Porto Pedroso 

Ardevino Endereço: RUA CINQÜENTA, 716, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78068-450 Parte Ré:Nome: MARIANA PEDROSO ARDEVINO 

Endereço: RUA CINQÜENTA, 718, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78068-450 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE AUTORA MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES ARDEVINO E 

WILMA PORTO PEDROSO ARDEVINO COMO CURADORES, DA 

INTERDITADA MARIANA PEDROSO ARDEVINO, PARA: EMPRESTAR, 

TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU 

BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUAISQUER NATUREZA, ACASO PERTENCENTES A CURATELADA, E, 

AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA INTERDITADA, SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

n° 1022881-52.2017.811.0041. Ação: Interdição Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO movida por Marcos Antônio Gonçalves Ardevino e 

Wilma Porto Pedroso Ardevino, em face de Mariana Pedroso Ardevino, 

todos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, que são 

genitores da Requerida, a qual é portadora de retardo mental moderado 

(CID F71.1 e F41.1. Informam que a doença da interditada lhe provoca 

limitações cognitivas, que a impedem de gerir sua própria vida, 

necessitando de auxílio para a prática dos atos da vida civil. Pedem, ao 

final, a procedência do pedido, com a decretação da interdição da 

Requerida e a nomeação dos Requerentes como seus curadores. 

Instruíram a inicial com os documentos necessários. Realizada audiência, 

a Interditanda foi entrevistada, respondendo bem as perguntas que lhe 

foram feitas. Ainda, na mesma oportunidade, foi antecipada parcialmente 

os efeitos da tutela nomeando os Requerentes curadores provisórios da 

Requerido e determinada outras providências (Id n° 9501357). No id n° 

9768237 e 10089971, os Requerentes indicaram um médico especialista 

para a realização do laudo pericial com a Requerida, visto que a perícia 

médica judicial só pôde ser agendada para o ano de 2019, sendo que os 

custos do exame seriam arcados pelos próprios Requerentes. À vista 

disso, no Id n° 10219740, foi deferido, em substituição ao perito 

anteriormente nomeado, o Dr. Jonas E. B. Valença como perito judicial, 

para constatar a incapacidade da Requerida, independentemente de 

compromisso. Laudo pericial no Id n° 10579675. A Interditanda não 

impugnou o pedido, motivo pelo qual foi nomeado Curador Especial à 

interditanda, na pessoa do Defensor Público, Emídio de Almeida Rios, que 

apresentou contestação por negativa geral, pugnando a designação de 

perito nomeado pelo Juízo (Id n° 11334573). O Ministério Público opinou 

pela procedência do pedido inicial (Id n° 10682542). Relatei. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos 

em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, 

que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade dos Requerentes 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ambos são 

genitores do Interditando. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n° 10579675, conclusiva no sentido de que a 

Interditanda: “... possui Retardo Mental não especificado, classificado no 

Cid 10 F79.1, com comprometimento significativo do comportamento, 

requerendo vigilância ou tratamento, sendo totalmente dependente de 

cuidados de terceiros”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da 

pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo 

pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 

23.02.2000 – v.u.). Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo 

público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma pessoa e 

administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não estão em 

condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 
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529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, 

Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à 

tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor 

atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é 

acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito 

de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual 

Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre as 

pessoas dos Requerentes-genitores da Interditanda, conforme postulado 

na inicial, que deverão exercer o encargo da curatela primordialmente no 

resguardo dos interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - 

inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, 

para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, 

aliás, com o entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe 

sobre princípio que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio 

de recuperar o interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em 

estabelecimento apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento 

de interdição é voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja 

autonomia só deve ser reduzida em hipóteses excepcionais (cf. 

comentário ao art. 747 do CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado: notas comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 

3ª ed. RT – 2015) Por fim, não prospera o argumento trazido à baila pelo 

Curador Especial nomeado, vez que o médico realizador da perícia foi 

devidamente nomeado pelo Juízo, como perito judicial (Id n° 10219740). 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Mariana Pedroso Ardevino até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadores nas pessoas de seus genitores Marcos Antônio 

Gonçalves Ardevino e Wilma Porto Pedroso Ardevino, com fundamento no 

art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em 

razão da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de 

natureza patrimonial e negocial, para os quais necessitará dos curadores 

nomeados, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, os curadores se responsabilizarem, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição dos Curadores fazerem 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos curadores (genitores 

da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, dos curadores e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção dos curadores para a validade dos atos 

da vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da 

interditada, em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. 

Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 0 7 9 6 8 1  1 8 0 5 0 8 1 1 4 9 0 0 1 5 9 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4 9 4 5 7  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018. Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) 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) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011002-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. L. D. S. (AUTOR(A))

E. S. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. S. F. (RÉU)

W. R. D. O. (ADVOGADO(A))

M. G. N. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1011002-14.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

SAMARA CACILIE LOTERIO DOS SANTOS Endereço: RUA DEZ, 05, QDA 

08, JARDIM COMODORO, CUIABÁ - MT - CEP: 78090-615 PARTE 

REQUERIDA: Nome: ERNANDO VALTERLAN DA SILVA FAICHT Endereço: 

RUA DEZ, 16, QDA 06, JARDIM COMODORO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-615 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima 

qualificada, para tomar ciência da juntada de ID Nº. 15047105 e, se 

possível, retirar o ofício na secretaria afim de protocolar o mesmo na 

empresa. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,29 de agosto de 2018. assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009033-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORENCIA DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1009033-95.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: ODETE PEREIRA DA 

MOTA Endereço: RUA SEIS, 270, QUADRA 24, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78099-030 Parte Ré:Nome: FLORENCIA DE SOUZA LIMA Endereço: 

RUA SEIS, 270, QUADRA 24, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-030 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA 

TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA 

ODETE PEREIRA DA MOTA COMO CURADOR, DA INTERDITADA 

FLORENCIA DE SOUZA LIMA, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR 

QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E 

PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA 

ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU 

BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUAISQUER NATUREZA, ACASO PERTENCENTES A CURATELADA, E, 

AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA INTERDITADA, SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1009033-95.2017.8.11.0041. Ação: Interdição Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO, movida por Odete Pereira da Mota em face de 

Florencia de Souza Lima, ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, 

em síntese, de que é filha da Requerida, a qual é portadora de Doença de 

Alzheimer (CID G30), Hipertensão Arterial (CID I10) e Cegueira e Visão 

subnormal (CID H54), estando acamada e totalmente dependente de 

terceiros, de modo que, é totalmente incapaz de exercer sozinha os atos 

da vida civil. Esclarece que necessário se faz a nomeação da Requerente 

como curadora da Requerida, para acompanhá-la na administração de 

seus bens, e para receber seu benefício previdenciário. Instruiu o pedido 

com os documentos necessários a propositura da ação. Pelo Id n° foi 

antecipado os efeitos da tutela pretendida, nomeando a Requerente como 

curadora provisória da Requerida; determinou a substituição da entrevista, 

pela realização de estudo social com as partes, em razão da condição de 

saúde da interditada; determinou a perícia in loco, e demais deliberações. 

Estudo realizado e juntado no Id n° 8116586. Perícia realizada e juntada no 

Id n° 11893815. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (Id 
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n° 11961707). A d. Curadora nomeada ao Requerido, apresentou 

contestação por negativa geral no Id n° 12216331. Relatei. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos 

em curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, 

que de acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente 

encontra-se comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é filha da 

Interditanda, Id n. 5613833. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 11893815 – pág. 04, conclusiva no sentido de que a 

Interditanda: “... possui demência na doença de Alzheimer (CID 10 F00), 

com prejuízo na memória, orientação, discernimento e na sua autonomia, 

tornando-a parcialmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil, 

necessitando de auxílio para administrar sua renda, bens, negócios e sua 

pessoa”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão 

autorizado pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” 

(TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) 

Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, 

a alguém para reger e defender uma pessoa e administrar os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código 

Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação do curador, Humberto 

Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência 

jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que melhor atenda aos 

interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a 

disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o direito de ser 

curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, 

Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). Diante deste 

contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair sobre a 

pessoa da Requerente-filha da Interditanda, conforme postulado na inicial, 

que deverá exercer o encargo da curatela primordialmente no resguardo 

dos interesses da Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive 

quanto à subsistência e acompanhamento de sua enfermidade, para fins 

de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, 

com o entendimento doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre 

princípio que está na base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de 

recuperar o interdito, o curador promover-lhe-á o tratamento em 

estabelecimento apropriado”). Reconhece-se, assim, que o procedimento 

de interdição é voltado, sobretudo, à proteção do interditando, cuja 

autonomia só deve ser reduzida em hipóteses excepcionais (cf. 

comentário ao art. 747 do CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado: notas comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 

3ª ed. RT – 2015) Além disso, no relatório do estudo social realizado, ficou 

constatado que a Requerente é quem dispensa os cuidados necessários 

à Requerida, apresentando com boa higiene, e sem sinais de maus tratos. 

Desta forma, resultaram confirmados os fatos noticiados na inicial, não 

sendo observado, durante referido estudo, indícios que desabonem a 

conduta da Requerente em exercer o encargo da curadoria. Pelo exposto, 

e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Florencia de Souza 

Lima até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe curadora na 

pessoa de sua filha Odete Pereira da Mota, com fundamento no art. 755, § 

1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curadora nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

a curadora se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC 

e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, 

sem autorização judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis 

ou de quaisquer natureza, acaso pertencentes a curatelada, e, ainda, a 

proibição da Curadora fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome 

da interditada, sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de 

constas de sua administração, quando solicitadas. Dispensada a 

especialização de hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da 

curadora (mãe da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de 

patrimônio, considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 

e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de 

pessoas naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interditada, da curadora e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção da curadora para a validade dos atos da 

vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, 

em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas. P.I.C. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 0 7 9 6 1 9  1 8 0 5 0 8 1 1 4 8 2 2 7 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 4 9 3 9 6  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) 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) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029641-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. E. D. A. (REQUERENTE)

D. M. C. A. (REQUERENTE)

S. C. T. D. S. (REQUERENTE)

S. M. G. M. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

J. M. T. A. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 3ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1029641-17.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: PEDRO ERALDO 

DUARTE AMORIM Endereço: RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 84, CIDADE 

ALTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78030-435 Nome: DELZIMAR MARQUES 

COSTA AMORIM Endereço: RUA CUSTÓDIO DE MELLO, 84, CIDADE ALTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78030-435 Nome: SYLVIO CESAR TEIXEIRA DA 

SILVA Endereço: QUADRA 6 CONJUNTO H, SOBRADINHO, BRASÍLIA - DF 

- CEP: 73025-068 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DEMAIS 

INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA SENTENÇA DE NOMEAÇÃO 

DA PARTE AUTORA PEDRO ERALDO DUARTE AMORIM E DELZIMAR 

MARQUES COSTA AMORIM COMO CURADORES, DA INTERDITADA 

JULIANA MARQUES TEIXEIRA AMORIM, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, 

DAR QUITAÇÃO, ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER 

DEMANDADA, E PRATICAR, EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE 

MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, 

PORTANTO, O CURADOR SE RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS 

CUIDADOS RELACIONADOS À ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU 

BEM-ESTAR (SAÚDE E SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO 

TERMINANTEMENTE VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A 

ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE 

QUAISQUER NATUREZA, ACASO PERTENCENTES A CURATELADA, E, 

AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR FAZER EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA INTERDITADA, SEM 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE 

ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo 

nº. 1029641-17.2017.8.11.0041. Ação: Interdição com pedido de tutela de 

urgência Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de tutela 
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de urgência movida por Pedro Eraldo Duarte Amorim, Delzimar Marques 

Costa Amorim e Sylvio César Teixeira Amorim, em face de Juliana Marques 

Teixeira Amorim, todos qualificados nos autos, sob o argumento, em 

síntese, de que a Requerida é portadora de transtorno bipolar (CID 10 – 

F.29 e F31) e que por conta da doença vinha apresentando quadro clínico 

preocupante nos últimos anos, inclusive, mesmo fazendo uso de 

medicamentos regularmente, começou a apresentar alteração de 

comportamento e de sono, condições essas que fizeram com fosse 

demitida do emprego em que trabalhava, após uma crise psicótica. 

Esclarecem que a Requerida sempre teve crises com menos intensidade, 

as quais são controladas por medicamentos e que a mesma sempre fez 

acompanhamento para depressão e insônia crônica. Informam que em 

julho/2016 a Requerida teve uma crise psicótica gravíssima no local de 

trabalho onde residia em Brasília/DF, fazendo com que seus pais, ora 

Requerentes, a trouxessem para residir com eles nesta Comarca, para 

acompanhar e propiciar um tratamento adequado à mesma, tendo em vista 

que o Requerente/Cônjuge da Requerida, não dispunha de tempo e nem 

condições financeiras para arcar com a medicação da Interditanda. 

Narram que a Requerida tem delírios ao ponto de não saber seu nome e/ou 

reconhecer os próprios pais e até mesmo saber onde reside. Dessa 

forma, pedem seja decretada a interdição da Requerida com suas 

nomeações como curadores. Instruíram o pedido com os documentos 

necessários a propositura da ação. Realizada audiência de entrevista, Id 

n. 10493634, a Interditanda foi entrevistada, respondeu parcialmente e 

com dúvidas o que foi perguntado. Os Requerentes esclareceram que a 

Interditanda é totalmente dependente de todos os atos para sua 

manutenção e exige cuidados 24 (vinte e quatro) horas, pois embora 

medicada, não se pode deixa-la sozinha, uma vez que ela pode sair e não 

conseguir voltar. Noticiaram, ainda, que ela possui momentos de crise, em 

que fica nervosa e agressiva. Na mesma oportunidade, foi determinado 

que se aguardasse o prazo para impugnação, antecipada parcialmente os 

efeitos da tutela, nomeando os Requerentes, Pedro Eraldo Duarte Amorim 

e Delzimar Marques Costa Amorim, curadores provisórios da Interditanda e 

determinada outras providências. Observa-se que, embora em audiência, 

tenha sido nomeado perito para atestar quanto a capacidade da 

Interditanda, os Requerentes apresentaram nos autos laudo pericial, 

resposta aos quesitos e histórico clínico, emitido por perito diverso do 

nomeado por este Juízo, Id n. 11446636, Id n. 11446656, pág. 2 e Id n. 

11446677, não tendo sido solicitada sua substituição. Não houve 

apresentação de impugnação pela Requerida, Id n. 11502881. Laudo 

pericial acostado sob o Id n. 8078514. O Ministério Público opinou pela 

procedência do pedido, a fim de que sejam nomeados os Requerentes, 

Pedro Eraldo Duarte Amorim e Delzimar Marques Costa Amorim, curadores 

da Interditanda, Id n. 11606018. O d. Curador nomeado apresentou 

contestação por negativa geral, Id n. 11633785. Intimados os Requerentes 

para complementarem o exame pericial de Id n. 1144667, estes informaram 

que não há complementação a ser feita, em razão de que o mesmo é a 

transcrição do laudo manuscrito pelo Dr. Alberto carvalho de Almeida, 

ambos juntados em conjunto no Id nº. 11446677. Relatei. Fundamento e 

Decido. Antes de tudo, necessário registrar que não é assertiva a 

substituição de perito pela parte sem antes haver ciência do Juízo. 

Todavia, para fins de aproveitar o ato praticado e considerando que os 

peritos Dr. Alberto Carvalho de Almeida, inscrito no CRM/MT n. 1147, Perito 

Médico pela Sociedade Brasileira de Perícias Médicas, e o Dr. Antônio 

Carlos de C. Reiners – Médico Psiquiatra – inscrito no CRM – 964, Id n. 

11446656, pág. 2 e Id n. 11446636, estão habilitados para fornecer laudo 

médico, para fins de não trazer prejuízos à parte, passo a analisar o 

mérito. Ressalto que é aplicável, inclusive aos processos em curso, em 

face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os interesses 

das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também em vigor, 

(Lei 13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, que de 

acordo com art. 747 do CPC, a legitimidade dos Requerentes encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que eles são genitores e 

esposo da Interditanda, Id n. 10019396. Desta feita, é possível o 

julgamento do processo, no estado em que se encontra. Não se pode 

olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 

13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia 

incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou deficiência 

mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, tanto é que 

em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”. 

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”. Dito 

isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, Id n. 11446656, pág. 

2, conclusiva no sentido de que: “... parece que o diagnóstico mais 

condizente no momento é de Esquizofrenia (CID 10 F20), doença crônica e 

em sua maioria incapacitante. No momento está totalmente incapaz ...”. 

Outrossim, foi, ainda, atestado pelo Dr. Antônio Carlos de C. Reiners – 

Médico Psiquiatra – CRM – 964 – que a Requerida encontra-se 

incapacitada para os atos da vida civil (...), salientando que os 

medicamentos ministrados até o momento não foram eficazes, pois risco 

de crise psicótica é sempre presente. Neste sentido, aliás, já se decidiu: 

“Acolhimento da pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, 

sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de 

Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o 

encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre as pessoas dos Requerentes- pai e mãe - da Interditanda, os quais, 

segundo noticiado, estão assistindo a filha, que deverão exercer o 

encargo da curatela primordialmente no resguardo dos interesses da 

Interditanda - a seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência 

e acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Juliana 

Marques Teixeira Amorim até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora nas pessoas de seus genitores Pedro Eraldo 

Duarte Amorim e Delzimar Marques Costa Amorim, com fundamento no art. 

755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão 

da incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará dos curadores 

nomeados, especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, 

hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que 

não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, 

portanto, os curadores se responsabilizarão, ainda, pelos cuidados 

relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar (saúde e 

subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar que é 

terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição dos Curadores fazerem 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de constas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade dos Curadores (pai e mãe 

da interditada) e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado. Em obediência ao disposto no 

artigo 755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 

9º III, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da 

interditada, dos Curadores e os limites da curatela, neste caso em razão 

da necessidade de intervenção dos Curadores para a validade dos atos 

da vida civil/administração de natureza patrimonial e negocial da 
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interditada, em especial art. 1.782 do Código Civil. Ciência ao Ministério 

Público. Diante do acima decidido, oficie-se, com urgência, ao IML – 

Instituto Médico Legal, solicitando o cancelamento da perícia agendada 

para 30/07/2019. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas. 

P.I.C. Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 3 0 3 9 5 6 1  1 8 0 5 0 7 1 6 3 8 3 3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 8 1 0 5 2 1  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018 . Gestora Judiciária 

(assinatura eletrônica) 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) 3648-6000.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029375-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELLA GUIMARAES GARCIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE INTERDIÇÃO 

P R A Z O :  1 0  D I A S  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1029375-30.2017.8.11.0041 Parte Autora: Nome: LAURISTELA 

GUIMARAES ARAUJO Endereço: RUA BUENOS AIRES, 726, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 Parte Ré:Nome: MANOELLA 

GUIMARAES GARCIA Endereço: RUA BUENOS AIRES, 726, JARDIM DAS 

AMÉRICAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78060-634 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS 

PARTES E DEMAIS INTERESSADOS PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

SENTENÇA DE NOMEAÇÃO DA PARTE AUTORA LAURISTELA 

GUIMARÃES ARAUJO COMO CURADOR, DA INTERDITADA MANOELLA 

GUIMARÃES GARCIA, PARA: EMPRESTAR, TRANSIGIR, DAR QUITAÇÃO, 

ALIENAR, HIPOTECAR, DEMANDAR OU SER DEMANDADA, E PRATICAR, 

EM GERAL, OS ATOS QUE NÃO SEJAM DE MERA ADMINISTRAÇÃO, (CF. 

ART. 1.782 DO CÓDIGO CIVIL), DEVENDO, PORTANTO, O CURADOR SE 

RESPONSABILIZAR, AINDA, PELOS CUIDADOS RELACIONADOS À 

ENFERMIDADE DA CURATELADA E SEU BEM-ESTAR (SAÚDE E 

SUBSISTÊNCIA), (ART. 758 DO CPC). SENDO TERMINANTEMENTE 

VEDADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, A ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO 

DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS OU DE QUAISQUER NATUREZA, ACASO 

PERTENCENTES A CURATELADA, E, AINDA, A PROIBIÇÃO DO CURADOR 

FAZER EMPRÉSTIMO BANCÁRIO/FINANCIAMENTO, EM NOME DA 

INTERDITADA, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; OBRIGANDO-SE À 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO 

SOLICITADAS. REQUERENDO O QUE ENTENDER CABÍVEL. SENTENÇA: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1029375-30.2017.8.11.0041. Ação: 

Interdição com pedido de antecipação de tutela Vistos, etc... Trata-se de 

Ação de Interdição com pedido de antecipação de tutela movida por 

Lauristela Guimarães Araujo, em face de Manoella Guimarães Garcia, 

ambas qualificadas nos autos, sob o argumento, em síntese, de que a 

Requerida é portadora de doença mental (CID 10 – G80 – Paralisia 

cerebral) e não possui o necessário discernimento para a prática dos atos 

da vida civil, sendo incapaz de reger sua pessoa e seus bens. Esclarece 

que é mãe da Requerida e, diante da doença a qual é acometida, necessita 

de autorização para administrar os rendimentos financeiros e os bens 

herdados por ela. Informa que a Requerida é titular de quinhão sob o 

arrolamento dos bens de seu falecido pai (processo de código n. 393901), 

que tramitou perante o Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, porém, a transferência de propriedade dos 

bens está sobrestada em cartório até que se regularize a questão 

envolvendo a Requerida. Dessa forma, pede a procedência do pedido 

para fins de nomear, em definitivo, a Requerente, Curadora da Requerida, 

a qual deverá representá-la ou assisti-la em todos os atos de sua vida 

civil. Instruiu o pedido com os documentos necessários a propositura da 

ação. Por decisão, foi nomeada a Requerente curadora provisória da 

Requerida e determinada outras providências, Id n. 10094381. A 

Requerente requereu, em razão da perícia médica estar designada para 

28/05/2019, junto ao IML, a nomeação de perito particular, Id n. 10256762, 

o que foi deferido, Id n. 10297447. Não foi possível a citação da Requerida 

em razão de sua doença, conforme certificado, Id n. 10489287. Relatório 

de estudo social e laudo pericial acostados sob os Id´s n. 10328453 e 

10520842. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

11164776. O d. Curador nomeado apresentou contestação sob o Id n. 

11633098. Relatei. Fundamento e Decido. Antes de tudo, ressalto que é 

aplicável, inclusive aos processos em curso, em face do direito 

intertemporal e, neste caso, por assegurar os interesses das pessoas 

com deficiência, o vigente Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e o 

“Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também em vigor, (Lei 

13.146/2015). Assim sendo, necessário observar, ainda, que de acordo 

com art. 747 do CPC, a legitimidade da Requerente encontra-se 

comprovada nos autos, que bem demonstra que ela é genitora da 

Interditanda, Id n. 9979974. Desta feita, é possível o julgamento do 

processo, no estado em que se encontra. Não se pode olvidar, também, 

que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” (Lei 13.146/2015), revogou o 

inciso II do art. 3º Código Civil, que estabelecia incapacidade absoluta das 

pessoas com “enfermidade ou deficiência mental”, objetivando a “Inclusão 

da Pessoa com Deficiência”, tanto é que em seu artigo 10 estabelece o 

seguinte: “Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com 

deficiência ao longo de toda a vida”. Além do mais, por ser medida 

extraordinária, a curatela, de regra, conforme dicção do art. 85 da Lei 

13.146/2015: “afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial”. Dito isso, no caso em exame, verifica-se 

que é possível à interdição, nos termos da legislação, tendo em vista a 

perícia médica, Id n. 10520842, conclusiva no sentido de que: “... A 

pericianda em tela é totalmente incapaz de gerir sua vida em aspectos 

mais básicos - como alimentares e auto cuidado. É acometida de grave 

sequela neurológica que repercutem em sua cognição e motricidade a 

fazendo dependente totalmente de cuidado de terceiros para sua 

sobrevivência. Declaro que há necessidade de interdição de curatela total 

para todos seus atos e cuidados”. Neste sentido, aliás, já se decidiu: 

“Acolhimento da pretensão autorizado pelas provas trazidas aos autos, 

sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 129.714-4 –Rel. Des. Salles de 

Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.) Para Maria Helena Diniz: “A curatela é o 

encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e defender uma 

pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, por si sós, não 

estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade ou deficiência 

mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387). Quanto à nomeação 

do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta: “A novel ordem jurídica 

alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, será nomeado pessoa que 

melhor atenda aos interesses do curatelado (NCPC, art. 755, § 1º (...) Não 

mais é acolhida a disposição que assegura ao cônjuge ou companheiro o 

direito de ser curador do outro, quando interdito. ” (In Curso de Direito 

Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 50ª edição - 2016, pág. 537). 

Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

sobre a pessoa da Requerente- mãe - da Interditanda, a qual, segundo 

noticiado, está assistindo a filha, que deverá exercer o encargo da 

curatela primordialmente no resguardo dos interesses da Interditanda - a 

seguir melhor delimitados - inclusive quanto à subsistência e 

acompanhamento de sua enfermidade, para fins de recuperação, se 

possível, (art. 758 do CPC), em consonância, aliás, com o entendimento 

doutrinário: “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na 

base do art. 1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o 

curador promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 

sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015) 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de 

Manoella Guimarães Garcia até eventual cessação da incapacidade, 

nomeando-lhe curadora na pessoa de sua genitora Lauristela Guimarães 

Araujo, com fundamento no art. 755, § 1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 

da Lei 13.146/2015, em razão da incapacidade de realizar pessoalmente 

atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, para os quais 

necessitará da curadora nomeada, especialmente: emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandada, e praticar, 

em geral, os atos que não sejam de mera administração, (cf. art. 1.782 do 
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Código Civil), devendo, portanto, a curadora se responsabilizará, ainda, 

pelos cuidados relacionados à enfermidade da curatelada e seu bem-estar 

(saúde e subsistência), (art. 758 do CPC). Lavre-se termo ou alvará de 

curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 1º CPC, devendo constar 

que é terminantemente vedada, sem autorização judicial, a alienação ou 

oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, acaso 

pertencentes à curatelada, e, ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento, em nome da interditada, sem 

autorização judicial; obrigando-se à prestação de contas de sua 

administração, quando solicitadas. Dispensada a especialização de 

hipoteca legal ou caução, diante da idoneidade da Curadora (mãe da 

interditada), e, ainda, a proibição de alienação de bens pertencentes a 

Interditada, sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 

755, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil de 2015 e no artigo 9º, III, 

do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no DJE e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, por 6 (seis) meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da interditada, da 

Curadora e os limites da curatela, neste caso em razão da necessidade de 

intervenção da Curadora para a validade dos atos da vida 

civil/administração de natureza patrimonial e negocial da interditada, em 

especial art. 1.782 do Código Civil. Custas já paga. Ciência ao Ministério 

Público. Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 3 9 7 1 3 9  1 8 0 7 2 6 1 8 1 5 3 0 2 7 3 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 8 2 0 4  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 29 de agosto de 2018 . Willma Giselle 

Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA 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) 3648-6000.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1050227 Nr: 46537-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, REITERO a 

intimação de fls. 122, impulsiono os autos para intimar a autora para 

manifestar interesse no proseguimento do feito no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1154385 Nr: 33643-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMGR, AMGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSTDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES SOUZA VELHO - 

OAB:16.702-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

nos termos da ordem de serviço n.º 01/2007 desse Juízo, impulsiono os 

autos para intimar a autora para manifestar sobre a justificativa/juntada de 

fls. 55/62, no prazo de 05 dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1014668-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. D. S. (REQUERENTE)

J. M. S. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. X. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR O REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

01/10/2018 ÀS 15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 29 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: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023114-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. A. (AUTOR(A))

G. T. T. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 01/10/2018 ÀS 17:00H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 29 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023064-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA WANESSA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAYSSA GABRIELLY ALMEIDA ILDEFONSA DA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1023064-23.2017.8.11.0041. REQUERENTE: TANIA WANESSA DE 

ALMEIDA COSTA REQUERIDO: ALAYSSA GABRIELLY ALMEIDA 

ILDEFONSA DA COSTA Vistos, etc. tendo em vista manifestação de 

ID13967796, redesigno para o dia _02__/___10_/_2018_, às __17__: 

_00____horas, para interrogatório da interditada (CPC. Artigo 751). Cite-se 

a requerida, se quiser, poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência supra designada, com a finalidade de 

impugnar o pedido inicial, nos termos do art. 752 do CPC. Intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência supra designada. Notifique-se o 

Ministério Público. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto 

de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito CUIABÁ, 20 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009618-50.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA BASTOS MARQUES (REQUERENTE)

JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER HOUNSELL KIST RAMOS (REQUERIDO)

JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1009618-50.2017.8.11.0041. REQUERENTE: SANDRA MARIA BASTOS 

MARQUES REQUERIDO: HELDER HOUNSELL KIST RAMOS Vistos, etc. As 

partes são legítimas, estão representadas nos autos, não há preliminares, 

assim sendo, com fulcro no artigo 357, V, do CPC[1], fixo como ponto 

controvertido: a partilha dos bens. Deixo para analisar o pedido liminar em 

audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

__03____/__10____/___2018____, às ___14___h:__00____min, ocasião 

em que serão ouvidas as testemunhas, indicadas e as que vierem a serem 

arroladas, cientificando as partes que para ser intimadas, o rol[2] deverá 

ser apresentado com antecedência de 15 (quinze) dias (art. 357, § 3º, 

CPC), podendo haver substituição de testemunha nos termos do art. 451 

do CPC.[3] Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se pessoalmente as 

partes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 19 de junho 

de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito [1] Art. 357. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em 

decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as 

questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios 

de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado 

o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão 

do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e 

julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, 

findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar 

ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, 

vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em 

matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o 

saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em 

que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer 

suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova 

testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 

3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de 

testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser 

superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. 

§ 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a 

complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o 

Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve 

observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, 

calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas 

com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. [2] Art. 450. O 

rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o 

estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 

residência e do local de trabalho. [3] Art. 451. Depois de apresentado o rol 

de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357, a parte só pode substituir a 

testemunha: I - que falecer; II - que, por enfermidade, não estiver em 

condições de depor; III - que, tendo mudado de residência ou de local de 

trabalho, não for encontrada.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035363-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

H. T. L. (ADVOGADO(A))

S. M. D. A. R. F. (ADVOGADO(A))

R. M. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. F. E. S. (RÉU)

M. F. C. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

"Vistos, etc... Intime-se o Advogado da parte requerente para 

conhecimento."

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000490-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000490-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: JOSE ROBERTO DE CAMPOS Vistos, etc. Cumpra 

- se despacho de Id 14728347. Às providências. CUIABÁ, 28 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 435044 Nr: 13927-78.2010.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPACM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO FERNANDO BORGES 

- OAB:13.506/MT

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 92/95 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 936441 Nr: 52802-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPRDS, RRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830, NAIME 

MÁRCIO MARTINS MORAES - UNIJURIS - OAB:3847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 65/66 NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 938048 Nr: 53678-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBI DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NOELY DRESCH, ARON DRESCH, 

MANOEL DRESCH, SUELLEM GRACIELA DA SILVA FRANCISCO, MARIA 

CLACI DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:2292/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A/MT, 

TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Vistos, etc.

Código: 938048

Trata-se de REMOÇÃO DE INVENTARIANTE ajuizada por RUBI DRESCH em 

desfavor de MANOEL DRESCH.

 Requerimento para extinção do processo por perda do objeto, formulado 

à fl.167, por ter o inventariante adquirido os direitos hereditários de todos 

os demais herdeiros.

É o relato.

Decido.

Cuida-se de REMOÇÃO DE INVENTARIANTE ajuizada por RUBI DRESCH em 

desfavor de MANOEL DRESCH.

Observa-se dos autos que o inventariante adquiriu os direitos hereditários 

de todos os demais herdeiros se tornando o único herdeiro dos bens 

deixados por sua irmã Maria Neri Dresche, inclusive já houve sentença 

adjudicando os bens ao inventariante nos autos de inventário em apenso, 

perdendo o objeto a presente ação de remoção de inventariante, ao que 

se denota não haver interesse das partes quanto ao prosseguimento do 

feito. De acordo com o acima delineado, o art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Assim sendo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por verificar ausência 

de interesse processual, tendo em vista que o inventariante se tornou o 

único herdeiro por ter adquirido os direitos hereditários dos demais 

herdeiros.

Com relação aos honorários advocatícios, arbitro o mesmo em 10 % do 

valor da causa, devendo ser pago pelo requerido, conforme estabelece o 

Artigo 85 § 10 do Código de Processo Civil. “ Nos casos de perda do 

objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Sem custas.

Transitado em Julgado certifique – se e remeta – se ao arquivo, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 746080 Nr: 43263-93.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DRESCH, ARON DRESCH, MARIA NOELY 

DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO MARIA NERI DRESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, CELSO BORSATO BRAZ - OAB:OAB/PR 

68.303, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, 

será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 

663.§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de 

adjudicação, quando houver herdeiro único.§ 2o Transitada em julgado a 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o 

formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, 

serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 

662.Desta forma, não há óbice para a homologação do presente feito.Em 

face do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art.659 do CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, o inventário dos bens deixados pelo falecimento 

de MARIA NERI DRESCH, ADJUDICANDO os bens ao herdeiro MANOEL 

DRESCH, conforme descrito às fls. 936/937, ressalvando-se possíveis 

direitos de terceiros prejudicados.HOMOLOGO a desistência (fl. 1000) do 

pedido de habilitação de crédito formulado às fls. 927/930.Determino o 

despenhamento dos autos de código 746094 desses autos, anexo cópia 

da sentença no referido processo, após volte concluso para decisão. 

Transitada em julgado, expeça-se Carta de Adjudicação. Adotadas tais 

providências, promovam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055884 Nr: 49096-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDPLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 OCORRÊNCIAS

 Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Tentada a conciliação a mesma 

restou infrutífera.

Determino que os autos venham conclusos para decisão.

Saem as partes e Advogados devidamente intimados

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Guilherme Azevedo de Souza, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1150226 Nr: 31847-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS 

- OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Therezinha Heloisa Bruno 

de Pinho Silva - OAB:OAB/MT 589, Vanessa Pinho Silva - 

OAB:OAB/MT 11.183, Wagner Roberto Pereira - OAB:OAB/MT 16278

 OCORRÊNCIAS

 Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... As partes entabularam o 

seguinte acordo.

Cláusula primeira: As partes reconhecem que conviveram sob o regime de 

união estável durante um período de 27 anos, tendo se separado em 

outubro de 2011.

Cláusula segunda: Ambas as partes desistem dos pleitos recíprocos 

referentes a condenação por danos morais.

Cláusula terceira: A requerente desiste do pedido referente a fixação de 

alimentos declarando possuir condições para se manter economicamente.

Cláusula quarta: A requerente reconhece que o imóvel situado no 

residencial “Mônaco” pertence exclusivamente ao requerido, tendo o 

mesmo adquirido o referido imóvel após a separação.

 Cláusula quinta: O requerido a titulo de indenização por benfeitorias 

referente a construção de uma casa no imóvel situado na rua Luiz Carlos 

Pinheiro, Bairro Santa Helena, Cuiabá-MT, com auxilio da requerente, irá 

indeniza-la na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A Referida importância será repassada a requerente em duas parcelas, a 

primeira R$ 20. 000,00 (vinte mil reais) até a data de 01/10/2018, e a 

segunda R$ 10. 000,00 (cinco mil reais) até o dia 28/02/2019.

Estipulam livremente a multa de 10%, caso haja atraso nos repasses das 

parcelas.

Cláusula sexta: Cada parte arcará com os honorários das respectivas 

Advogadas.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Diante do acordo em relação a 

dissolução de união estável, partilha de bens e alimentos; realizado pelas 

partes, HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes, por Sentença 

(Art. 487, III, “b” do CPC), para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

extinguindo a presente com resolução do mérito. Sem custas. Publicado 
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em audiência. As partes desistem do prazo recursal, bem como o 

Ministério Público não se opõe.

 Cumpra-se.

 Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1017765 Nr: 30830-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDPLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 OCORRÊNCIAS

 Pelo MM. Juiz foi deliberado: Vistos, etc... Tentada a conciliação a mesma 

restou infrutífera.

Tomado o depoimento das partes, as mesmas não arrolaram testemunhas 

para serem ouvidas em audiência; motivo pelo qual dou por encerrada a 

instrução processual.

Saem às partes e Advogados devidamente intimados para a apresentação 

de memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma sucessiva.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham conclusos para a prolação da 

sentença.

Cumpra-se.

 Luis Fernando Voto Kirche

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 721063 Nr: 16545-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPDS, KPDS, MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH SANDRA DE OLIVEIRA 

BRITO RODRIGUES - OAB:4.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 721063.

MARCELO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA e KARINE PEREIRA DE SOUZA, 

menores representado pela genitora senhora MARILENE PEREIRA DOS 

SANTOS, em desfavor do senhor ALISSON SOUZA LOPES, onde as 

partes celebraram acordo conforme termo de fls. 106/107, requerendo 

sua homologação e extinção do feito.

Assim sendo, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 

106/107), que fica fazendo parte integrante desta sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Tendo o processo sido extinto com resolução do mérito diante do acordo 

entre as partes, revogação da decisão que decretou a prisão civil do 

executado (fls. 70-v), expedindo contramandado de prisão, 

comunicando-se a POLINTER.

Sem condenação na verba honorária ante o acordo celebrado entre as 

partes.

Certifique-se o transito em julgado e após, arquive-se com as baixas e 

anotações.

P.R. I. C.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1313527 Nr: 11728-05.2018.811.0041

 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: FRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGR, JHGR, PMMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI 

- OAB:MT 22761/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, visando o melhor interesse dos menores, determino que a 

guarda dos mesmos seja compartilhada entre os pais, devendo os 

menores continuar residindo com a genitora.Quanto às visitas a serem 

realizadas pelo genitor aos filhos, será realizada em finais de semanas 

alternados, devendo o genitor pegar os filhos no sábado às 08h00min e 

devolver na segunda – feira às 07:00 horas da manhã na escola.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.Nas férias os menores passarão a primeira metade 

com o genitor e a segunda metade com a genitora, invertendo – se o ano 

seguinte. ADVIRTO os Srs. FABIANO RONDON CAMARGO e PATRÍCIA 

MARIA MORAES GRIGGI quanto à alienação parental.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1055884 Nr: 49096-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDPLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 Vistos, etc.

Autos n.º 1055884

O valor a ser pago a título de pensão alimentícia equivale a 09 (nove) 

salários mínimos. (fls. 15/16 – verso).

Na data de 10.01.2018 a exequente informa que o débito perfaz o valor de 

R$ 64.365,40 (sessenta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta centavos), referentes ao período de setembro de 2.015 a janeiro 

de 2.018.

Desse modo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de atualizar 

o débito até a presente data (Súmula n.º 309 do S.T.J.), sem a incidência 

de verba honorária ou qualquer outro valor.

 Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1062806 Nr: 52254-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - 

OAB:17.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Odorico Dorilêo Rosa 

Junior - OAB:OAB/MT 13822

 Vistos, etc.

Autos nº 1062806

Designo o dia 10/09/2.018 às 09h30 min para a realização da coleta de 

material para a realização de exame de DNA, quando as partes deverão 

comparecer no laboratório CEDIC CEDILAB, situado R. Barão de Melgaço, 

2777 - Centro Sul, Cuiabá - MT, 78020-800.

Intimem-se as partes, advertindo o Requerido quanto ao teor da Súmula n.º 

301 do Superior Tribunal de Justiça: “Em ação investigatória, a recusa do 

suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum 

de paternidade”.

Oficie-se à referida instituição na pessoa de seu responsável legal 

informando quanto a presente decisão; bem como solicitando que o 

resultado seja encaminhado à 5º Vara de Família e Sucessões em 
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envelope lacrado, no prazo de 15 (quinze) dias após a coleta do material.

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2.º do C.P.C.

Desde já autorizo a intimação por Hora Certa, desde que presentes seus 

requisitos legais.

Com o laudo nos autos, dê-se vistas ao Ministério Público.

Caso não tenha sido possível realizar o exame de DNA, voltem conclusos 

para designar audiência de instrução.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 358517 Nr: 28774-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMNRS, KJDNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINE GOMES - 

OAB:15.235/MT

 Vistos, etc.

Autos nº 358517

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, em razão do 

que a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita pleiteado pela Requerente. (Lei n.º 

1060/50).

Expeça-se ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego solicitando 

informações quanto a existência de vínculo trabalhista em relação ao 

Senhor Alvir Mattos da Silva. (fls. 37, último parágrafo).

Havendo vínculo trabalhista, oficie-se o novo empregador, a fim de cumprir 

com a Sentença proferida às fls. 25, item “I”.

Inexistindo vínculo trabalhista, intime-se a parte Autora, para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

Não havendo novo requerimento, arquivem-se os autos, observando as 

cautelas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1011549 Nr: 28227-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCFP, MCB, ADCFP, MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9.528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Miranda Silva - 

OAB:OABMT13.667

 Vistos, etc.

Autos n.º 1011549

Denota-se do Relatório de Estudo Psicossocial acostado às fls. 142/145 

que as menores Manuella Carvalho Barreto e Mariana Carvalho Barreto 

estão residindo com o genitor, Senhor Jose Carlos Barreto. (fls. 143 – 

verso, item “VII”).

Assim sendo, visando regularizar a situação fática vivenciada pelo 

genitor, CONCEDO A GUARDA DAS MENORES MANUELLA CARVALHO 

BARRETO e MARIANA CARVALHO BARRETO, mediante a expedição de 

competente termo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Em relação ao direito de visitas da Autora/Genitora às infantes, entendo 

que as mesmas devem ocorrer de forma livre quando ela estiver no Brasil, 

devendo avisar previamente o genitor, a fim de evitar transtornos nas 

rotinas das filhas.

 O feito encontra-se saneado, conforme decisão de fls. 127.

Defiro a produção de prova documental, testemunhal e depoimento 

pessoal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2018, às 

17:45 horas, 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.

Indefiro o pedido de oitiva da parte Autora via videoconferência (fls. 135), 

diante da ausência de meio para efetivar a medida.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se as partes, com as advertências do art. 385, § 1.º do C.P.C.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1226512 Nr: 13622-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELI MARCIA FITTIPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getúlio Antônio de Oliveira 

Júnior - OAB:OAB/MT 20906/O, Rodolfo Cesar Vasconcellos 

Moreira - OAB:OAB/MT 8.719

 Vistos, etc.

Autos n.º 1226512

Levando – se em consideração que ao Senhor José de Jesus Ruas 

Moreira cabe 50% (cinquenta por cento) do patrimônio amealhado durante 

o período de união estável (outubro de 2.000 a julho de 2.005) (fls. 

207/212 dos autos de Código 225656), determino:

i) A inclusão do Senhor José de Jesus Ruas Moreira no polo passivo da 

ação;

ii) Seja intimado o Embargado, por meio do Doutor Vitor Martinelli de 

Mendonça, OAB/MT 13.082 (fls. 279 dos autos de Código 225656) (art. 

677, § 3.º do C.P.C.), para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 679 do C.P.C.), findo o qual seguirá o rito comum;

iii) Em seguida, a intimação da parte Embargante, para se manifestar em 

igual prazo.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 943209 Nr: 56436-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS, JJFDC, BCFDC, DKFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 943209

Determino a intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). 

Na eventualidade de não ser localizada, determino desde já sua intimação 

via edital, no prazo de15 dias.

Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não 
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havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 863126 Nr: 4129-54.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDBPEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 863126

Intime-se a Doutora Gislaine Figueira Desto, membro da Defensoria Pública, 

para que apresente contestação por negativa geral, uma vez que a 

Requerida fora citada pessoalmente às fls. 65.

Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, dê-se vistas ao Ministério Público.

Por fim, conclusos para Sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 353965 Nr: 24172-22.2008.811.0041

 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: ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOP, LDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA (UNIC) - OAB:7590-B/MT, DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, UNIJURIS - OAB:ESTAGIARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA APRESENTAÇÃO DE 

MEMORIAIS NO PRAZO DE 10(DEZ)DIAS, DE FORMA SUCESSIVA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016752-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini (ADVOGADO(A))

FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARNEIRO DE ALMEIDA (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 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia _01____/___10__/2018, às 

__14___h_30____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 FRANCISCA DE SOUZA AZAMBUJA CARNEIRO como 

curadora provisório 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. 

Cumpra-se e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015731-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTA PEREIRA NETA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES CABRAL (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 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 ___02__/___10__/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 da requerida (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 Maria Marta Pereira Neta como curadora provisório 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, 21 de junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1015740-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE AGUIAR MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CAMPOS DE AGUIAR (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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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 ___02__/___10__/2018, às 

____14_h___30__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 da requerida (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 PAULO DE AGUIAR MARTINS como curador provisório 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. Cumpra-se e 

intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

21 de junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017762-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERITA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO OVIDIO DOS SANTOS (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 

da requerida (art. 751, do NCPC), no dia ___02__/__10___/2018, às 

__15___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 MERITA CONCEIÇÃO DOS SANTOS como curadora 

provisória 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. Cumpra-se 

e intime-se, expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29 de junho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1027787-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª 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 : 

1027787-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Tendo em vista se tratar de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para 

acolhimento em instituição para pessoa com deficiência, não sendo 

competência da Vara de Família, remetam - se os presentes autos a uma 

das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Comarca, com 

nossas homenagens. Às providências necessárias. Cumpra - se. A 

CUIABÁ, 27 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015959-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. S. D. C. (EXEQUENTE)

N. M. S. D. C. (EXEQUENTE)

K. A. S. D. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON ANDRE DE CASTILHO OAB - 733.556.151-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. S. (EXECUTADO)

J. M. M. P. (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 1015959-92.2017.8.11.0041 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 

14910846. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1026139-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. D. S. (REQUERENTE)

C. E. C. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. R. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026139-36.2018.8.11.0041 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 

14805402 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, vislumbro que a 

representante legal da infante, propõe a ação tal como se atuasse em 

nome próprio e não na qualidade de representante da real interessada, 

que, no caso, é sua filha menor. De outro vértice, constato, ainda, que o 

instrumento procuratório (ID 14735119), tem como outorgante ela própria, 

como se estivesse outorgando poderes para postular seu direito, quando 

na verdade o objeto da ação é a fixação de guarda e alimentos em prol de 

sua filha. Desta feita, intime-se a autora, para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, regularizar a r. peça de ingresso, bem assim o 

instrumento procuratório, haja vista que é vedado pleitear direito alheio em 

nome próprio[1], sob pena de indeferimento da inicial. Por fim, faculto, no 

mesmo prazo suso, que a parte autora, acoste aos autos a necessária e 

indispensável declaração de hipossuficiência, bem assim qualquer 

documento comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Às providências." Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037666-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GONCALVES ANDRADE (REQUERENTE)

JOZIENY MARTINS PASCOAL (REQUERENTE)

JOYCE BRAGA (ADVOGADO(A))

ELIANE GONCALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 1037666-19.2017.8.11.0041 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 

14678765 - "(...) Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por 

conseguinte, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. Custas recolhidas no ID. 
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11147407. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. Ciência ao 

Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se." Cuiabá/MT, 29 de 

agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008773-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA KARINA FONINI (REQUERENTE)

ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO NICCOLI DA SILVA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 1008773-81.2018.8.11.0041 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 

. Cuiabá/MT, 29 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: 1034760-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. D. F. (ADVOGADO(A))

R. O. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. C. (RÉU)

E. A. S. (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 1034760-56.2017.8.11.0041 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 

. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024866-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS (ADVOGADO(A))

C. E. D. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

MARTA XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO DIAS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

SIMONE CRISTIANE ESCAME (REPRESENTADO)

 

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 

15043021, impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1019667-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO JOAO DE SOUZA (REQUERENTE)

DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA PARUSSOLO DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1019667-19.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Inicialmente, 

necessário salientar que, de acordo com a exegese legal, as ações que 

versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, 

união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, 

devem tramitar em segredo de justiça, conforme disposto no artigo 189, 

inciso II, do CPC, tal como é o caso dos autos, razão pela qual determino 

que se proceda com as anotações necessárias. De outro viés, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, conforme vindicado, o que faço com 

fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, eis que a parte 

interessada acostou aos autos declaração de hipossuficiência, de 

maneira que faz jus a benesse. No mais, considerando a existência de 

interesse de incapaz, manifeste-se o Ministério Público, nos termos do art. 

698 do CPC e, após, volvam-me conclusos para deliberação. Às 

providências. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017398-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. (AUTOR(A))

E. G. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. 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 1017398-07.2018.8.11.0041 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 14993588, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 30/08/2018, 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, 29 de agosto de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1121475 Nr: 19448-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDCMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOB, JWDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4428, UNIJURIS - OAB:ESTAGIARIO

 Processo n.° 19448-91.2016 (Cód.1121475)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico imperativo a realização de estudo 

psicossocial na residência da requerente em decorrência do considerável 

lapso transcorrido desde o ajuizamento da demanda e a elaboração do 

ofício de fl. 16.

Em decorrência, encaminhem-se os autos para o Setor Psicossocial para 

fins de que a equipe técnica deste Juízo, formada por psicóloga e a 

assistente social, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a realização 

de estudo psicossocial na residência, a fim de verificar a situação em que 

as crianças se encontram, em especial, (1) quem vem exercendo a 

guarda de fato das crianças, (2) a aptidão da tia materna para o seu 

exercício, (3) os motivos da guarda estar sendo exercida pela requerente, 

(4) as condições das crianças e sua adaptação ao ambiente em que 

vivem, (5) se estão cursando ano letivo e (6) como e por quem são 

providas as despesas das menores.

Aportado o laudo, manifestem-se as partes e, na sequência, o Ministério 

Público.

Após, imediatamente conclusos.

Às providências, com urgência.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1006354 Nr: 26058-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDSS, LRSDS, SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 26058-12.2015 (Cód.1006354)

VISTOS, ETC.

Considerando a renúncia ao mandato procuratório pela patronesse da 

parte exequente, sem comunicação da mandante acerca da renúncia dos 

poderes que lhe foram outorgados, nos termos previstos no artigo 112 do 

NCPC, mas com vistas à celeridade processual, determino seja efetuada a 

intimação pessoal da representante legal dos exequentes, para que 

regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

as penas da lei.

Anoto que, durante o alusivo período, o processo permanecerá suspenso, 

nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil/2015.

Atendida a determinação supra, proceda-se com as retificações 

necessárias, devendo os exequentes se manifestarem em 

prosseguimento.

Às providências.

Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 89771 Nr: 10476-26.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFRP, RFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A, CID DE CAMPOS BORGES FILHO - OAB:DEFENS. PÚBL., 

DIEGO NATANAEL LOPES ARRUDA - OAB:18787-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10476-26.2002 (Cód. 89771)VISTOS, ETC.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC (prisão), 

proposto por R.F.R.P. representado por sua genitora Roberta Faria 

Rodrigues, em desfavor de GABRIEL FILHO PEREIRA ARAÚJO, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Determinada a intimação do devedor 

para efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, 

nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, o mandado fora devidamente 

cumprido, conforme certidão de fl. 92-v.Todavia, o executado deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para se manifestar, conforme 

certidão de fl. 96.A representante do exequente informou que não houve 

financeira do alimentante de arcar com o valor executado, análise 

incompatível com a via restrita do habeas corpus, que somente admite 

provas pré-constituídas. 3. A verificação da capacidade Carta Precatória 

para fins de cumprimento do mandado de prisão civil, consignando que, 

quando da constrição, o executado deverá ficar separado dos demais 

presos.Todavia, caso o executado não seja encontrado no endereço 

informado nos autos, manifeste-se as exequentes em prosseguimento.Por 

fim, expeça-se a certidão da dívida e encaminhe-se para protesto, nos 

termos do disposto no § 1º do art. 528 do CPC.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se.Às providências.Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1019508 Nr: 31604-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGP, RGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE PADILHA DOS SANTOS - 

OAB:15.962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7.410

 Processo n.° 31604-48.2015 (Cód.1019508)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, vislumbro que a pretensão de fl. 170, não merece 

acolhimento, visto que o decisum de fl. 154, este juízo recebeu o 

cumprimento de sentença no espeque de R$ 724,86, tendo a parte 

executada acostado ao feito o alusivo comprovante de pagamento, fl.163, 

deixando entrever o cumprimento da obrigação.

Desta feita, manifeste-se o exequente objetivamente em prosseguimento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção pelo pagamento.

Às providências.

Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1153106 Nr: 33122-39.2016.811.0041

 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: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMD, JCMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:OAB/MT 7355-A, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, Elis Antonio Rodrigues - OAB:13.603-E, HEYTOR 

MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:21705-B/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE SANTOS 

DAMACENO - OAB:7065/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO - 

OAB:12.721/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia com Pedido de Tutela de 

Urgência para EXONERAR Adilson Dorileio Silva da obrigação de prestar 

alimentos à César Augusto Moraes Dorileo (filho), com efeitos a partir da 

citação . Por conseguinte, julgo EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.Em 

decorrência, presentes os requisitos para a concessão da liminar 

reiterada nos autos, determino seja expedido ofício ao órgão empregador 

do demandado para que cesse os descontos relativos a prestação 

alimentar em folha de pagamento do requerido.Custas, despesas 

processuais e honorários pelo requerido, suspensa a exigibilidade por 

fazer jus a justiça gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe.Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 843569 Nr: 47463-75.2013.811.0041

 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: MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO, NAIR PIRES 

NASCIMENTO, MICHAEL MAX GOMES NASCIMENTO, ROSENIR MARIA 

GOMES DO NASCIMENTO, ROSENIR MARIA GOMES DO NASCIMENTO, 

ESPÓLIO DE JUAREZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ PEDRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11.627/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11722, LUCELIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 47463-75.2013 (Cód. 843569)VISTOS, ETC.Analisando os 

autos, verifico que, tal como alegado pela meeira na petição de fls. 

504/507, não fora concorde com a avaliação dos bens descritos nas 

primeiras declarações, conforme se depreende às fls. 201/225, o mesmo 

se aplicando ao fisco Estadual, fl. 250. Em decorrência, considerando que 

o inventariante não se encontra na posse e administração dos bens, mas 

sim a meeira Nair, determino que esta, objetos de inventário, além de não 

ter comprovado a situação ventilada, entendo, de qualquer forma, que por 

se tratar de mobiliário de valor inexpressivo, não há justificativa para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 247 de 529



confusão processual em razão de tais pertences, de maneira que 

qualquer controvérsia a respeito deverá ser dirimida em ação 

autônoma.Anoto, por oportuno, que o espólio é responsável pela quitação 

de metade das dívidas, enquanto a meeira dos 50% remanescentes, em 

decorrência do regime de casamento, razão pela qual, não obstante serão 

arcados pelo espólio nesse primeiro momento, haverá o oportuno 

descontado da meação da viúva, quando da partilha de bens.Por fim, 

determino ao inventariante que encarte ao processo documentos 

comprobatórios, atualizados, dos saldos que alega existir em 

conta/investimentos, no prazo de 30 dias. Intime-se e cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 445196 Nr: 19914-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES, LUISA NUNES 

GUIMARAES, LENISE NUNES GUIMARÃES, DANILO NUNES GUIMARÃES, 

RONILDA DE CASTRO SANTUÁRIO SILVA, INGRID SANTUÁRIO 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROGERIO OLIVEIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:4677-O/MT, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, FLÁVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5925, MARCIA REGINA ALMEIDA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.840, MARIANNE NATHAINE TUNES DE 

OLIVEIRA TREMURA - OAB:13.645/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, ROGÉRIO NUNES 

GUIMARÃES - OAB:6.569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 622, incisos II e V, do Código 

de Processo Civil, REMOVO, de ofício, o Sr. Rogério Nunes Guimarães do 

cargo de inventariante. Em decorrência, em observância ao parágrafo 

único do artigo 624 do Código de Processo Civil, nomeio para o cargo de 

inventariante a Sra. Lenise Nunes Guimarães, que deverá ser intimada 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça à secretaria deste juízo 

para assinar o termo de compromisso, -se o Sr. Rogério Nunes Guimarães 

da presente decisão, para que entregue imediatamente à substituta todos 

os bens do espólio que se encontrem em seu poder, sob pena de 

aplicação de multa a ser arbitrada por este juízo, conforme teor do art. 625 

do CPC/2015.Por fim, determino a exclusão de Ronilda de Castro Santuário 

Silva do polo passivo da ação, eis que Ingrid Santuário Guimarães atingiu a 

maioridade civil, não mais sendo representada por sua genitora e, por 

conseguinte, determino a regularização do instrumento procuratório 

atinente à Ingrid, no prazo de 15 dias.Às providências. Cuiabá/MT, 24 de 

agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1164352 Nr: 37698-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS CICERO DE SÁ - 

OAB:12.569 MT

 Processo nº 37698-75.2016 – cód. 1164352VISTOS, ETC.Trata-se de 

Ação de Extinção de Condomínio c/c Autorização para Venda Judicial 

proposta por Zirley Alves da Silva, em face de José Pereira da 

Silva.Inicialmente, a autora afirma que as partes entabularam acordo, no 

qual convencionaram sobre a partilha dos bens, entretanto até o presente 

momento o imóvel onde ambos residiam não foi vendido e o valor não foi 

dividido entre eles, razão pela qual requereu a venda do imóvel em hasta 

pública, divisão do valor auferido, condenação do requerido ao pagamento 

de aluguéis até a concretização da venda, tendo em vista que somente ele 

encontra-se usufruindo o bem, com a condenação do réu ao pagamento 

das custas judiciais e honorários advocatícios, fls. 04/05.À fl. 33 o juízo da 

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, recebeu a ação, deferiu os 

benefícios da justiça e Sucessões, nos termos do art. 37 do Código 

Judiciário do Estado de São Paulo. Competência do MM. Juízo da 1ª Vara 

Cível de Araraquara, ora suscitado. Conflito procedente. (TJSP; Conflito de 

competência 0028347-53.2017.8.26.0000; Relator (a): Lidia Conceição; 

Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Araraquara - 2ª Vara de Família 

e Sucessões; Data do Julgamento: 24/07/2017; Data de Registro: 

27/07/2017)Portanto, este Juízo é absolutamente incompetente para 

processar a presente demanda, a qual deve ser declarada de ofício (art. 

64, §1º, do CPC/2015).Por conseguinte, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

deste Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá/MT, para processar e julgar a presente ação, e a declino em favor 

da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.Providencie o Sr. Gestor as 

alterações no cadastro e demais medidas necessárias quanto a 

redistribuição do feito, através do sistema PJE.Cumpra-se e intime-se.Às 

providências.Cuiabá/MT, 23 de agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020250-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARNEVALI NOBRE (AUTOR(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NUNES NOBRE (RÉU)

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. 1020250-04.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, 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. Outrossim, vislumbro que a parte 

autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, encartando 

aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos 

documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos 

para pagar as custas, demais despesas processuais e honorários de 

sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício 

pretendido. Prosseguindo, constato que a parte autora postula o 

arbitramento de alimentos provisórios. A autora pretende a fixação de 

alimentos provisórios, em seu favor, no valor equivalente a 30% dos 

rendimentos do requerido. Entretanto, aduz que, apesar de já ter atingido a 

maioridade, ainda necessita de alimentos, vez que está cursando 

faculdade, e faz tratamento para depressão, em decorrência, não possui 

condições de subsistência. É certo que o poder familiar cessa com a 

maioridade do filho, e a autora conta, atualmente, com 24 anos de idade, 

todavia, a relação de parentesco ainda subsiste, decorrendo desta o 

dever de solidariedade, o que justifica o recebimento de pensão 

alimentícia, quando presente o binômio legal. No caso dos autos, constato 

do Atestado de Escolaridade (ID. 14065059) e do recibo de ID. 14065237, 

que a requerente estuda no período matutino, 9º semestre da Faculdade 

de Direito, não possuindo condições de continuar se mantendo diante do 

diagnóstico de “depressão”, CID F41+F32.2, necessitando se submeter ao 

devido tratamento médico e, em decorrência, conforme se infere dos 

documentos e atestado médico de ID´s. 14065076 e 14065089. Desta 

feita, entendo que restou devidamente comprovado a necessidade da 

requerente, eis que apesar de ter conseguido se manter, até então, sem a 

necessidade do auxílio paterno, demonstrou a impossibilidade de custear 

suas despesas, em decorrência do seu frágil estado de saúde. De outro 

viés, também demonstrou a possibilidade de o seu genitor contribuir com 

suas despesas, evidenciando, ainda, a inequívoca relação de parentesco, 

razão pela qual ARBITRO alimentos provisórios no valor equivalente a 20% 

(vinte pontos percentuais) dos rendimentos líquidos do alimentante 

(adicional de férias, 13º salário, etc., deduzidos apenas os descontos 

obrigatórios), a ser descontado em folha de pagamento na mesma data 

dos vencimentos e depositado em conta de titularidade da autora, a qual 
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deverá informar nos autos. Assinalo que o percentual supra se justifica 

pelo fato de a autora não ter demonstrado a impossibilidade de sua 

genitora colaborar com suas despesas. Por conseguinte, expeça-se ofício 

ao empregador da alimentante, para que se proceda ao desconto da 

pensão alimentícia, na forma acima determinada. Na sequência, com fulcro 

no artigo 9º, § 2º da Lei nº 5.478, de 1968, designo audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 8 de novembro de 2018, 

às 15h40min. Cite-se o requerido (por Carta Precatória) e intimem-se as 

partes, a fim de que compareçam na audiência designada, acompanhados 

de seus respectivos advogados e testemunhas. Ressalto que a ausência 

da requerente, acarretará a extinção e arquivamento do processo, 

enquanto a ausência do requerido implicará em revelia, além de confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º da Lei nº. 5.478/68. De 

outro viés, caso não haja acordo entre as partes na audiência, poderá o 

requerido contestar a ação, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e a 

prolação de sentença (art. 9º da Lei nº. 5.478/68). Por ocasião da citação, 

o requerido também deverá ser intimado, quanto aos alimentos provisórios 

fixados e que estes são devidos desde a citação (art. 13, §2º, da lei nº 

5.478/1968), bem assim que será efetuado o desconto em sua folha de 

pagamento. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 29 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026617-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

ELYDIO MERIGHI FILHO (AUTOR(A))

ALEX VIEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

WANY MERCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI (AUTOR(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (RÉU)

JOSE TOLMAN MUNIZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1026617-44.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 0,00; Requerente: 

ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY MERCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI 

Requerido: RÉU: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, JOSE 

TOLMAN MUNIZ INTIMANDO: Segundo Serviço Notarial e Registral da 

Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá FINALIDADE: O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que proceda com a AVERBAÇÃO da existência da presente 

demanda na margem da matrícula nº 94.910. DECISÃO: "Processo: 

1026617-44.2018.8.11.0041. AUTOR: ELYDIO MERIGHI FILHO, WANY 

MERCIA PEREIRA RAMOS MERIGHI RÉU: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO 

GROSSO, JOSE TOLMAN MUNIZ Vistos etc. A tutela de urgência foi 

inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

(grifamos). Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se parcialmente configurados, considerando que o pedido de 

averbação a margem da matrícula de imóveis, não representa ameaça ao 

direito de propriedade dos réus, podendo exercer de forma plena. 

Ademais, tal medida visa tão somente assegurar o direito de informação a 

terceiros de boa-fé que porventura queiram adquirir os imóveis. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA - PRELIMINARES - CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO- CONHECIMENTO 

POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NULIDADE DA DECISÃO POR 

FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA - REJEITADA - AVERBAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA DA AÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - PRESENÇA DOS 

PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

MERA INFORMAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO ATINGE OS 

ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE - MEDIDA QUE NÃO CAUSA NENHUM 

PREJUÍZO AO AGRAVANTE - RECURSO IMPROVIDO. A preliminar 

referente às condições da ação, embora de matéria de ordem pública, 

deve ser primeiramente analisada pelo Juízo a quo, sob pena de 

supressão de instância. O acolhimento do pedido apresentado pelo 

agravado não implica em nulidade da decisão, pois, ao julgador cabe 

apreciar as questões apresentadas de acordo com o que entender 

pertinente ao processo, e conforme seu livre convencimento. 

Demonstrada a verossimilhança das alegações e a probabilidade de dano 

de difícil ou incerta reparação, deve ser deferida a antecipação da tutela 

jurisdicional, nos termos dos artigos 273 do Código de Processo Civil. A 

averbação à margem da matrícula dos imóveis, acerca da existência da 

ação de cobrança apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros 

de boa-fé e não causa prejuízo ao proprietário, vez que não atinge os 

atributos da propriedade, por não tornar o bem indisponível. (AI 

70294/2008, DES. EVANDRO STÁBILE, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 08/09/2008, Publicado no DJE 25/09/2008)””. (destacamos) 

Noutro norte, não vislumbro guarida no pleito de abstenção ao requerido 

abstenha de transferir o domínio imóvel litigioso ou de gravá-lo de ônus 

real, à medida que os fatos e documentos acostados na inicial, não 

demonstram a probabilidade do direito, ademais tal provimento tolhe o 

demandando do pleno uso e gozo da propriedade. Isto posto, defiro a 

liminar pleiteada pela requerente, tão somente para o fim de determinar que 

o Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá, proceda com a anotação da existência da 

presente demanda na margem da matrícula nº 94.910. No mais, citem-se 

as partes requeridas para, querendo responder a ação no prazo legal. 

(art. 335, I, do CPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Expedido por Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 29 de 

agosto de 2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026536-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

ANA PAULA LIMA BOTELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Inicialmente, 

defiro os benefícios da AJG requeridos na peça isagógica. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignando 

às advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora 

em 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1017383-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PEIXOTO BOTELHO (ADVOGADO(A))

JEAN PETERSON DE CAMARGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. À luz do que preconiza o artigo 10, do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste acerca dos embargos de declaração (id. 9249039). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020500-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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AGROPECUARIA TAITI LTDA - ME (IMPETRANTE)

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

dê prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo, 

retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019188-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

EUDEZIO JUNIOR SILVA SANTIAGO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

supra a falta elencada no id. 10741206, sob pena de extinção. Decorrido o 

prazo, certifique-se e, conclusos. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021945-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Desse modo, 

considerando que o critério definidor da competência é o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as 

exceções do §1º, a declinação da competência deste juízo é medida que 

se impõe. Ante ao exposto, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente lide em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta Comarca. Remetam-se os autos ao juízo competente, 

promovendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021788-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021788-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOICE SILVA DOS SANTOS RÉU: 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos etc. A 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida nos 

termos do art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, que no §1º, contudo, 

estabelece as exceções à regra geral: “Art. 2º É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações 

vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 

(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá 

exceder o valor referido no caput deste artigo. § 4° No foro onde estiver 

instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é 

absoluta. Cumpre ressaltar que, em conformidade com o disposto no § 4º 

do art. 2º da Lei nº 12.153/09, onde estiver instalado o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. In casu, a requerente 

busca na contenda anulação de auto de infração de trânsito, orçado em 

valor inferior a envergadura econômica definidora da competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com efeito, a competência absoluta 

do Juizado Especial da Fazenda Pública deve orientar-se pelo valor dado à 

causa. Assim, considerando que o valor atribuído à causa é inferior a 

sessenta salários mínimos, a competência para julgamento do feito é do 

Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, eis que inexistentes 

quaisquer das hipóteses de afastamento de competência do JEFP 

previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009. A propósito: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA 

PROCEDENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – 

AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO – VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO DE 

ACORDO COM A TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VALOR 

INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. O 

art. 2º da Lei nº 12.153/2009, estabelece que “É de competência dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” 

Inexiste orçamento do procedimento cirúrgico que venha a justificar o 

valor atribuído à causa pela agravante, e não há como o autor presumir o 

quantum que será despendido pelo Poder Público para o custeio do 

tratamento. A dúvida em relação ao valor da causa foi sanada pela 

decisão agravada, onde o Juízo a quo, acertadamente, acolheu o pedido 

do agravado e atribuiu o valor segundo a Tabela do Sistema Único de 

Saúde. “Se estão presentes os requisitos previstos no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a necessidade de produção de prova pericial não influi na 

definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.” (CC 

87949/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/10/2014, Publicado no DJE 14/11/2014).” (AI 39100/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015). (destacamos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA 

CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo 

autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. Assim, como 

restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da causa é inferior 

a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento no apelo, 

demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, 

labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na via 

especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.º 07 deste 

Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 

384682 SP 2013/0273171-0 - Orgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA – 

Publicação: DJe 07/10/2013 – Julgamento: 1 de Outubro de 2013 – Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). (ressaltamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE TORRES. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A 

Competência do Juizado Especial da Fazenda é absoluta no foro onde 

tiver sido instalado, inteligência dos art. 2º, §4º, e 24 da Lei Federal nº 

12.153/09. E o critério definidor da competência é o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as 

exceções do §1º. Na hipótese, sem embargado da situação fática dos 

autos, a competência absoluta do JEFP deve orientar-se pelo valor dado à 

causa. Como não houve alteração do valor de alçada previamente 

atribuído e sendo o mesmo inferior a sessenta salários mínimos, a 

competência para julgamento do feito é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Torres, como já havia assinalado a decisão da fl. 

64 dos autos, inexistentes quaisquer das hipóteses de afastamento de 

competência do JEFP previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009. 
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Incompetência da 2ª Vara Cível da Comarca de Torres que vai declarada 

de ofício, preservando-se os efeitos da decisão recorrida até que outra 

seja proferida pelo juízo competente, na forma do art. 64, §4º, do CPC/15. 

Precedentes do TJ/RS em casos similares. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DECLARADA DE OFÍCIO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS PARA 

O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TORRES. 

RECURSO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento Nº 70076679158, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires 

Ohlweiler, Julgado em 19/02/2018). (negritamos) “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 901/2012 E 925/2012 

TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 […] O critério 

estabelecido pela lei é o valor da causa, inexistindo limitação pertinente à 

complexidade da demanda. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO PROCEDENTE.” (Conflito de Competência Nº 70076646330, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 09/02/2018). (grifamos) Desse modo, considerando que o 

critério definidor da competência é o valor da causa, conforme dispõe o 

art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as exceções do §1º, a 

declinação da competência deste juízo é medida que se impõe. Ante ao 

exposto, DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022921-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022921-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOICE SILVA DOS SANTOS RÉU: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. A competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública é definida nos termos do art. 2º, caput, da Lei nº 

12.153/2009, que no §1º, contudo, estabelece as exceções à regra geral: 

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2º Quando a 

pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência 

do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de 

eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no 

caput deste artigo. § 4° No foro onde estiver instalado Juizado Especial da 

Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Cumpre ressaltar que, em 

conformidade com o disposto no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09, onde 

estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta. In casu, a requerente busca na contenda 

anulação de autos de infração de trânsito, orçado em valor inferior a 

envergadura econômica definidora da competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Com efeito, a competência absoluta do Juizado Especial 

da Fazenda Pública deve orientar-se pelo valor dado à causa. Assim, 

considerando que o valor atribuído à causa é inferior a sessenta salários 

mínimos, a competência para julgamento do feito é do Juizado Especial da 

Fazenda Pública desta Comarca, eis que inexistentes quaisquer das 

hipóteses de afastamento de competência do JEFP previstas no art. 2º, 

§1º, da Lei nº 12.153/2009. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA – AUSÊNCIA DE ORÇAMENTO – 

VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO DE ACORDO COM A TABELA DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 2º da Lei nº 

12.153/2009, estabelece que “É de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de 

interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” Inexiste 

orçamento do procedimento cirúrgico que venha a justificar o valor 

atribuído à causa pela agravante, e não há como o autor presumir o 

quantum que será despendido pelo Poder Público para o custeio do 

tratamento. A dúvida em relação ao valor da causa foi sanada pela 

decisão agravada, onde o Juízo a quo, acertadamente, acolheu o pedido 

do agravado e atribuiu o valor segundo a Tabela do Sistema Único de 

Saúde. “Se estão presentes os requisitos previstos no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a necessidade de produção de prova pericial não influi na 

definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.” (CC 

87949/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/10/2014, Publicado no DJE 14/11/2014).” (AI 39100/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015). (destacamos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA 

CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo 

autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. Assim, como 

restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da causa é inferior 

a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento no apelo, 

demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, 

labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na via 

especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.º 07 deste 

Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 

384682 SP 2013/0273171-0 - Orgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA – 

Publicação: DJe 07/10/2013 – Julgamento: 1 de Outubro de 2013 – Relator: 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). (ressaltamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE TORRES. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A 

Competência do Juizado Especial da Fazenda é absoluta no foro onde 

tiver sido instalado, inteligência dos art. 2º, §4º, e 24 da Lei Federal nº 

12.153/09. E o critério definidor da competência é o valor da causa, 

conforme dispõe o art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as 

exceções do §1º. Na hipótese, sem embargado da situação fática dos 

autos, a competência absoluta do JEFP deve orientar-se pelo valor dado à 

causa. Como não houve alteração do valor de alçada previamente 

atribuído e sendo o mesmo inferior a sessenta salários mínimos, a 

competência para julgamento do feito é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Comarca de Torres, como já havia assinalado a decisão da fl. 

64 dos autos, inexistentes quaisquer das hipóteses de afastamento de 

competência do JEFP previstas no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.153/2009. 

Incompetência da 2ª Vara Cível da Comarca de Torres que vai declarada 

de ofício, preservando-se os efeitos da decisão recorrida até que outra 

seja proferida pelo juízo competente, na forma do art. 64, §4º, do CPC/15. 

Precedentes do TJ/RS em casos similares. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DECLARADA DE OFÍCIO. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS PARA 

O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TORRES. 

RECURSO PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento Nº 70076679158, 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires 

Ohlweiler, Julgado em 19/02/2018). (negritamos) “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 901/2012 E 925/2012 

TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 […] O critério 

estabelecido pela lei é o valor da causa, inexistindo limitação pertinente à 

complexidade da demanda. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 

JULGADO PROCEDENTE.” (Conflito de Competência Nº 70076646330, 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, 

Julgado em 09/02/2018). (grifamos) Desse modo, considerando que o 

critério definidor da competência é o valor da causa, conforme dispõe o 

art. 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009, respeitadas as exceções do §1º, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 251 de 529



declinação da competência deste juízo é medida que se impõe. Ante ao 

exposto, DECLINO da competência para processar e julgar a presente lide 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001939-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA FERREIRA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033075-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WHALKY DAMASCENO CARVALHO MACHADO (REQUERENTE)

FRANCINNE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035328-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020789-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT (ADVOGADO(A))

LUCENI FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025780-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA SOCORRO GEREMIAS DA SILVA FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ/MT, (Gestor Municipal do 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / SUS) (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - GESTOR ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO 

DE SAÚDE (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015458-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C&A MODAS LTDA (AUTOR(A))

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004782-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

HELTON RODRIGO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, caso queira, apresentar manifestação sobre o laudo 

pericial. 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: 0504362-57.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DA COSTA QUEIROZ (AUTOR(A))

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para caso queira apresentar manifestação sobre o laudo 

pericial. 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: 1024246-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. PEDRO DA SILVA (IMPETRANTE)

JOEVERTON SILVA DE JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO 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:"Assim, 

entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, nos termos do art. 7º, III da Lei n.º 12.016/09 e com 

fundamento no elencado no art. 7º, §2º, da mesma Lei, indefiro a liminar 

pleiteada nesta ação mandamental. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 
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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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025168-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BRAGA (IMPETRANTE)

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IVANETE FATIMA DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICAS DE PESSOAL DE EDUCAÇÃO 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: 

"Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, via de consequência, INDEFIRO o pedido liminar. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). 

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025976-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MMD CONSULTORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

TONI CARLOS SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Superintendente da Execução Desconcentrada (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:"Ante o 

exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027066-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CORREA BEZERRA (ADVOGADO(A))

RAQUEL CORREA BEZERRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: "Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo HONDA FIT LX CVT, 

ANO/MOD. 2014/2015, COR BRANCA, PLACA QBC 3407, RENAVAM 

01025049290, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 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). 

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão 

enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7°, 

II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402704 Nr: 35361-60.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES ARANTES & BATISTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AG. ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS - MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440469 Nr: 17180-74.2010.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEC. DE EST. 

DE TRAB. EMPREGO CIDADANIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11.887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 464488 Nr: 32386-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA MED DROGA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TANNUS - 

OAB:10292/MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 964549 Nr: 6751-72.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMA DOS SANTOS CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 800881 Nr: 7311-82.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M GONZALES JUNIOR - OAB:13945/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 794030 Nr: 333-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO RODRIGUES DOS SANTOS, GERONALDO 

MARTELLO FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR - OAB:OAB/MT 

13.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 342887 Nr: 13077-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICAEL GALHANO FEIJÓ - 

OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 812792 Nr: 19281-79.2013.811.0041

 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: FRANCISCO LAZARO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MERLIM FILHO, CARLOS LUIS ESTRAL, 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA CRISTINA T. DA 

COSTA DINIZ - PROCURADORA REGIONAL DA JUCEMAT - OAB:4.481

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para se 

manifestar acerca da certidão do oficial de justiça fls. 137.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1020033-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE ANDRADE (REQUERENTE)

LEONILDO ANTONIO MENEGHEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

GUILHERME EDER TOSS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (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: 1013062-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARCELINO DE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO PIO CINTRA (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: 1011847-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN NICOLINA ALVES (AUTOR(A))

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER (ADVOGADO(A))

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

DIOGO IBRAHIM CAMPOS (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: 1011837-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO 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: 1017451-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))
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JOSE MONTEIRO DA COSTA FILHO (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: 1008521-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SAMI ABRAO HELOU (ADVOGADO(A))

MAXI REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503514-70.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONDINA FÁTIMA VICTORINO INTERLANDI (IMPETRANTE)

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando a deliberação contida nos Embargos 

de Divergência em Recurso Especial n. 1.163.020/RS (2009/0205525-4), 

bem como a decisão no Expediente n. 0154436-41.2017.8.11.0000 

proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

determino a suspensão da presente ação até ulterior decisão do Superior 

Tribunal de Justiça. 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: 1020644-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUITA ALMEIDA RIOS (AUTOR(A))

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021993-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MARCAL MENDONCA (ADVOGADO(A))

ADEMIRCE NUNES DE ALMEIDA ALVES (AUTOR(A))

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021649-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS PEREIRA (REQUERENTE)

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023266-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELENIR MENDES PESSOA (REQUERENTE)

ONESIO PESSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES (ADVOGADO(A))

 

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 950908 Nr: 303-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATEUS FERREIRA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:OAB/MT 4.979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811167 Nr: 17658-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 
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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: TROPICAL PNEUS LTDA, PNEUS VIA NOBRE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891746 Nr: 24392-10.2014.811.0041

 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: UF DE OLIVEIRA EIRLELI EPP, URSULA FRANK DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS 

PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110989 Nr: 15066-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVINO LIMA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - 

GESTOR PLENO DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira - OAB:Proc. do Estado, SONIA CRISTINA MANGONI DE 

OLIVEIRA LELIS - PROC. MUNICIPAL - OAB:3942/MT

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 375706 Nr: 11836-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6.771, Valdecir Calça - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 883337 Nr: 18787-83.2014.811.0041

 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: DE LORENZO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO DE FAZENDA, FINANÇAS, 

RECEITA OU TRIBUTAÇÃO, FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON PINTO DA SILVA - 

OAB:113.620/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 269, 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.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032210-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013100-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Hermes Bezerra da Silva Neto (ADVOGADO(A))

CAPITAL IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012923-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GENER RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

FATIMA JUSSARA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028343-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. O Autor informa em sua inicial que houve sentença em ação 

anteriormente ajuizada neste juízo, onde foi-lhe concedido o benefício de 

aposentadoria por invalidez, mencionando ainda que a decisão foi mantida 

em sede de apelação, ocorrendo inclusive o trânsito em julgado. Dessa 

forma, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual, nos 

termos do art. 10 do CPC, intime-se o autor para manifestar-se sobre 

eventual ocorrência de coisa julgada, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016765-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DIAS DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que o pedido do mandamus está fundado em edital 

que esteve vigente até setembro/2017, porém não há nos autos 

informação acerca de possível prorrogação do certame. Diante desse 

fato, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar 

se o concurso foi prorrogado, juntando o respectivo documento. Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009000-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BARROS DE MORAIS (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Intimem-se as Partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para vistas. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504959-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO (ADVOGADO(A))

LUIZINHA DA SILVA OLIVEIRA GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Autos nº 0504959-26.2015.8.11.0041 Vistos, Trata-se de pedido de 

execução de sentença promovido por LUIZINHA DA SILVA OLIVEIRA 

GARCIA contra o ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença condenatória 

foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e por tudo o mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela 

Requerente, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a 

incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para 

condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados 

em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período.” (sublinhei) Destarte, para fins 

de elucidação da controvérsia, deve ser promovida a liquidação da 

sentença como determinado em sentença, que para o presente caso, 

deverá adotar o procedimento por arbitramento, nos termos do Art. 509, I, 

CPC. Posto isto, determino seja intimado o executado Estado de Mato 

grosso para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar os documentos 

pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 510 do CPC. Com os 

documentos nos autos, intime-se a parte autora para manifestação em 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028324-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURICE DE CARVALHO (AUTOR(A))

ROBERTO WAGNER BARRETO BARRIOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Compulsando estes autos vindos do plantão judiciário, verifico 

que o autor não indicou na inicial o valor da causa. O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. A atribuição 

de um valor, conforme previstos no art. 291 e seguintes, do CPC, é de 

suma importância para o recolhimento de custas e também para a fixação 

de competências. Em sendo assim, a parte autora deverá, no prazo de 15 

dias, promover a emenda à petição inicial, a fim de indicar o valor dado à 

causa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848998 Nr: 52259-12.2013.811.0041

 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: ANA LUCIA DORILEO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995033 Nr: 21013-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFGELATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, 

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 753206 Nr: 5092-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GESTOR DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA, FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 801876 Nr: 8314-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LOURENÇO DE PAULA SANTOS

 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, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

O Estado de Mato Grosso devidamente intimado a se manifestar acerca 

dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, disposto à fl. 51, nada 

opôs a estes.

O Exequente, no rodapé de mesma folha, renunciou ao prazo recursal e 

concordou com os cálculos.

Pelo exposto, HOMOLOGO o cálculo constante à fl. 51 para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Estado de Mato Grosso, para que informe, em 30 

dias, a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1050650 Nr: 46736-48.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA APARECIDA MACEDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS PAULO REIS ARAUJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.Condeno a Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

gratuidade de justiça deferida à fl. 168.Não cabe reexame necessário, nos 

termos do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 983827 Nr: 15771-87.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA CRISTINA SCHMIDT EVANGELISTA, GLÓRIA 

MARIA RODRIGUES LIMA, SILVIA DOURADA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 ISTO POSTO, reconheço a prescrição da pretensão da parte requerente, 

e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 

85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. Suspendo, 

entretanto, a sua exigibilidade diante da concessão da gratuidade da 

justiça (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 

1.060/50).Sentença não sujeita à remessa necessária.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 970285 Nr: 9432-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO DADINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY (PROC. ESTADO) - OAB:2569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 Diante de todo o exposto, REJEITO os Embargos à Execução, propostos 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ANTONIO MIGUEL DA 

SILVA. Deixo de condenar o Embargante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno 

o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez) por 

cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo 

CPC. Extraia-se cópia deste decisum e junte-se no processo de execução, 

mediante termo nos autos.Não havendo recurso voluntário, deixo de 

remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, uma vez que não 

houve proveito econômico obtido com a presente demanda, conforme 

preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas necessárias.P.R.I.C.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010345-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DIAS FERREIRA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária decorrente de Preterição c/c 

Danos Morais ajuizada por KLEBER DIAS FERREIRA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico Legislativo Nível Médio – Função Motorista retroativamente ao 

último dia de validade do concurso, bem como o pagamento de lucros 

cessantes no importe de R$ 9.144,88 (nove mil cento e quarenta e quatro 

reais e oitenta e oito centavos) e a indenização por danos morais no valor 

de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Relata o Requerente que logrou 

êxito em participar do concurso regido pelo Edital nº 01/2013 – ALMT, para 

o cargo de Técnico Legislativo Nível Médio TLNM – Função Motorista, que 

previa 03 (três) vagas de ampla concorrência para provimento imediato e 

10 (dez) vagas para formação de cadastro de reserva, ficando 

classificado na 228ª posição. Conta que o referido certame teve validade 

até 09/03/2016 após prorrogação, e que foram chamados 03 (três) 

candidatos para tomar posse, porém apesar da existência de candidatos 

classificados quando da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em 

nomeá-los, mesmo com a existência de 223 (duzentos e vinte e três) 

cargos vagos conforme consulta ao lotacionograma analítico da 

Assembleia Legislativa de MT. Com a inicial vieram os documentos de fls. 

57/241. Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 

244/257. Resposta à contestação às fls. 264/295, relatando a existência 

de empresas terceirizadas que contratam funcionários para trabalhar em 

órgãos públicos, como exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de 

Informação Ltda., que possui terceirizados lotados em diversas 

secretarias estaduais, ocupando cargos que deveriam ser dos 

classificados em concurso, tendo em vista que ocupam, entre outros, a 
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função inerente aos técnicos da área instrumental do governo, com a 

juntada de documentos (fls. 296/384). Intimados a especificar provas, a 

parte autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que o 

Requerente já juntou todos os documentos disponíveis (fl. 388). É o 

relatório. Decido. Inicialmente, com relação ao requerimento do autor 

quanto à inversão do ônus da prova, saliento que o Código de Processo 

Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso 

concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme entendimento do E. 

TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO 

REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra seguramente os 

fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como norte a 

responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato em 

apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, uma 

vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe ao autor da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico Legislativo Nível Médio 

TLNM – Função Motorista, bem como o pagamento de lucros cessantes e 

a indenização por danos morais. Analisando os documentos acostados, 

verifico que o Requerente foi classificado na 228ª colocação e que o Edital 

previa 03 (três) vagas de provimento imediato (ampla concorrência) para o 

cargo almejado, além de 10 (dez) vagas para o cadastro de reserva. O 

Requerente relata a existência de 223 (duzentos e vinte e três) cargos 

vagos conforme consulta ao lotacionograma analítico da Assembleia 

Legislativa de MT, além da existência de empresas terceirizadas que 

possuem funcionários ocupando cargos que deveriam ser destinados aos 

classificados em concurso. Em que pese supostamente existirem vagas 

em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 

vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a 

existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. No caso concreto, o 

Requerente não logrou êxito em demonstrar que a contratação 

terceirizada seria ilegal ou que houvesse desvio de finalidade nas 

contratações. A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, 

houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para 

que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é 

preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. Não se 

configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um 

direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 
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prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Conforme já mencionado, não se 

enquadrando o Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, não há direito à nomeação, e consequentemente não há que 

se falar em lucros cessantes ou indenização por danos morais. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 242 (ID 1528682). Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027483-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEVINO JOSE SPERAFICO (AUTOR(A))

ARIANE VETTORELLO SPERAFICO (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Diante do exposto, declino, de ofício, 

da competência para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá e, decorrido o 

prazo recursal, determino a remessa dos autos ao juízo competente. 

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: 1006285-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS MOURA SILVA (AUTOR(A))

RAPHAEL FERNANDES FABRINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ALEXANDRE SLHESSARENKO (ADVOGADO(A))

DILMA GUIMARAES NOVAIS (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - 

EPP (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos 

autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. 

Intimem-se. 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: 1025191-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO (ADVOGADO(A))

LECINDO DE SANTANA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV 

(IMPETRADO)

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo, declinando da competência 

para processar e julgar o feito em favor do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, determinando a remessa dos autos àquela Corte para 

regular distribuição, o que faço com fundamento no art. 64, §§ 1º e 3º, do 

Código de Processo Civil. 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024383-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO CUNHA KURY (EXEQUENTE)

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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002634-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA (REQUERENTE)

TELMO HEGELE JUNIOR (REQUERENTE)

SERGIO DE ARRUDA COSTA MACEDO (REQUERENTE)

BRUNO VINICIUS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL IESES 

(REQUERIDO)

ESTADO DO PARA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, ACOLHENDO também a 

determinação do e. Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça (RESOLUÇÃO 

NR 04/2014_ - fato este que poderia redundar, inclusive, na abertura de 

procedimento frente à Corregedoria de Justiça quanto à postura deste 

magistrado (Art. 1°, § 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará 

eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta 

prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se 

necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado 

ou do servidor) reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes 

do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001172-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO GOES LEITE JUNIOR (ADVOGADO(A))

CONSORCIO PROVA PRATICA DE DIRECAO VEICULAR - PPDV 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, ACOLHENDO também a 

determinação do e. Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça (RESOLUÇÃO 

NR 04/2014_ - fato este que poderia redundar, inclusive, na abertura de 

procedimento frente à Corregedoria de Justiça quanto à postura deste 

magistrado (Art. 1°, § 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará 

eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta 

prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se 

necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado 

ou do servidor) reconheço e declaro, de ofício, a incompetência absoluta 

deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual declino da 

competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos moldes 

do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027526-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MADALENA DE SOUZA (REQUERENTE)

AGOSTINHO HERMES DA SILVA (REQUERENTE)

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUIZ SANTANA PINTO DA CRUZ (REQUERENTE)

IVANDA RODRIGUES PAES (REQUERENTE)

SELMA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

MAZANOEL MIRANDA ALBOEZ (REQUERENTE)

MARIA LUCIA HENRIQUE ALVES NAZARIO (REQUERENTE)

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOAO FEBRONE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita:Vistos. Intime-se a parte Requerente 

para sanar a falha que obsta o regular andamento do feito, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária no prazo de 15 

(quinze) dias, sujeito ao cancelamento da distribuição (artigo 290 do 

Código de Processo Civil). OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028615-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATA SOARES DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação no prazo legal. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015915-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

RONALDO LEITE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acerca da 

disponibilização de parcelamento no Sistema para emissão de guias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946943 Nr: 58534-40.2014.811.0041

 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: SUPERMERCADO SERVE MAIS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1019475 Nr: 31577-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBERVAL NOGUEIRA DA SILVA, SOLANGE PEREIRA 

LUZ, SONIA MARIA AYRES BERLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026747 Nr: 35202-10.2015.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: EDNA MARIA ESTRADA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLISON KENEDI DE LIMA - 

OAB:16.704 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043168 Nr: 43081-68.2015.811.0041

 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: ORDALINA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O, JUCELI DE F. PLESTSCH VILELA - OAB:16.261, WILKER 

CHRISTI CORREA - OAB:12228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1043821 Nr: 43382-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ IRIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1003057 Nr: 24746-98.2015.811.0041

 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: ISDENIL EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053661 Nr: 48218-31.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte requerida é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando a parte autora para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 846067 Nr: 49699-97.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ANDRÉ BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:20906/O

 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, 28 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 849035 Nr: 52296-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGUES BAENA 

- OAB:24.879/PR

 Vistos.

1 - Especifiquem as partes acerca das provas que eventualmente ainda 

desejam produzir; detalhando-as e justificando-as.

2 - Após, colha-se o parecer ministerial.

3 - Cls para saneador ou julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 904295 Nr: 33056-30.2014.811.0041

 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: D´ALUMÍNIO IND. COM. ALUMINIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. CARMO - 

OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:2507/MT

 Isto posto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de 

estilo.P.R.I.Cuiabá, 28 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 905424 Nr: 33849-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TATIANA 

BARBOSA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 
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PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MITER SIMON - 

OAB:21400/MT, TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - OAB:11120

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 866761 Nr: 6977-14.2014.811.0041

 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: MYRIAN ALBUÊS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DO 

CONCURSO/SMGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a ilegitimidade passiva ad 

causam das autoridades apontadas como coatoras e, por corolário, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, VI, do Código de Processo Civil.Denego o mandado de segurança, 

nos moldes do disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09.Sem custas 

e honorários, eis que incabíveis na espécie.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se, com as baixas e 

cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 28 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 717468 Nr: 8508-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE - MATO GROSSO SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 873997 Nr: 12630-94.2014.811.0041

 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: ESPOLIO DE MANOEL BENEDITO DE SOUZA, ALCEU DE 

CASTRO, BENEDITO MARTINS DE OLIVEIRA, CLEIDE SOUZA CAMACHO, 

CLEUZILENE DA SILVA SOUZA, CLEUZIMEIRE DA SILVA SOUZA, LAURO 

DIAS FERREIRA, MARIA CLEUNICE DA SILVA SOUZA, ZÓZIMO MATIAS 

DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADILIO HENRIQUE DA COSTA - OAB:10.327/MT-B, 

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOÃO BATISTA DOS 

ANJOS - OAB:6658, JOAO BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR IRINEU OLIVEIRA DA 

CONCEIÇÃO - OAB:6916- PROC.FED., MARIA LUCIA ROCHA LIMA 

ROSSI - OAB:3324/MT

 Vistos.

1 - Determino às partes que, em 5 dias, tragam aos autos o endereço 

atualizado da médica perita Soraya Kaffashi Soares Castro.

2 - Em sendo apresentado o endereço atualizado, intime-se a expert para 

que, no prazo de 10 dias, traga aos autos o laudo pericial realizado nestes 

autos, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo.

3 - Do contrário, voltem-me os autos conclusos para novas deliberações.

4 - Intimem-se.

5 - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 946063 Nr: 58047-70.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 463731 Nr: 31918-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLERIS DA ROCHA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVILLIN LYRA N. FIGUEIREDO 

- OAB:10591, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - 

OAB:3632/MT

 Considerando o substabelecimento de fls. 180, procedo a inclusão do 

advogado e INTIMO-O do retorno dos autos da instância superior, na 

forma do art. 162, §4º do CPC, para requerer o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 414353 Nr: 2952-94.2010.811.0041

 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: WALMIR OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA 

- PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 330219 Nr: 1947-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ARRUDA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 849035 Nr: 52296-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RODRIGUES BAENA 

- OAB:24.879/PR

 Isto posto, acolho a preliminar de carência de ação por ausência 

superveniente de interesse processual, julgando extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Sem custas. Condeno o Requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.Cuiabá-MT, 28 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.: 951001 Nr: 370-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIR FOCHESATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS - 

OAB:18883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação está tempestivo. Que impulsiono 

esses autos para intimar a parte autora para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 816130 Nr: 22580-64.2013.811.0041

 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: CUIABÁ COMERCIO DE CEREAIS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos.

Lamentavelmente, sobreveio a certidão de fls. 308 da Secretaria 

Unificada, dando conta de que não estão nos autos a parte final da 

petição do Impetrado – fls. 44/46 e a petição do Impetrante – fls. 47/55.

Portanto, diante de tal fato, INTIME-SE as partes para que se manifestem e, 

em querendo, façam a competente juntada de cópia dos documentos 

faltantes, sob pena de preclusão.

Após, retornem os autos ao Ministério Público, para ciência, inclusive 

solicitando daquele órgão se, por eventual descuido, as partes faltantes 

não foram desentranhadas para cópia e não carreadas novamente, já que 

foi o último que obteve vista dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 778383 Nr: 31786-39.2012.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento 

das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor atualizado da causa.Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

competente alvará para liberação do depósito judicial em favor do 

Requerido. Nada mais sendo pleiteado pelas partes, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 29 de agosto de 2018.Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020555-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T.P. MARTINS DIAS DA COSTA REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

YENDIS RODRIGUES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038589-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VIRGILINA ROSEMIR GUIMARAES GOUDINHO (AUTOR(A))

BERNARDO MORAIS FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

PAULO NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no 

prazo legal. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1028188-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS OAB - 395.890.211-15 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS 

LTDA (REQUERIDO)

BH FARMA COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (REQUERIDO)

ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (REQUERIDO)

COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(REQUERIDO)

MIRANDA & GEORGINI LTDA (REQUERIDO)

MT - PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

HOSPITALARES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

RINALDI & COGO LTDA - ME (REQUERIDO)
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PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (REQUERIDO)

EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

(REQUERIDO)

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (REQUERIDO)

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 

(REQUERIDO)

DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1028188-50.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Pela análise dos autos, denota-se 

que o Requerido Município de Cuiabá pleiteia a concessão da medida 

antecipatória para que seja autorizada a aquisição dos medicamentos, na 

modalidade compra direta, sob o fundamento de que as empresas 

Requeridas não estão cumprindo com a obrigação de entregar os 

medicamentos adquiridos. Cumpre observar que houve um certame 

licitatório na modalidade pregão, resultando na Ata de Registro de Preço nº 

01/2017 e 06/2018, tendo as empresas Requeridas se sagrado 

vencedoras, comprometendo-se a fornecerem os medicamentos indicados 

nos documentos de ID nº 14994354 e seguintes mediante a 

contraprestação a ser cumprida pelo Município de Cuiabá. Em que pese as 

alegações perpetradas pela municipalidade, não há nos autos quaisquer 

provas que demonstrem o descumprimento por parte das Requeridas, 

assim como não se vislumbra se o Município de Cuiabá está cumprindo de 

fato com a sua obrigação recíproca, o que nos leva a crer que as 

conclusões dos fatos expostos não decorrem das premissas aventadas. 

Dessa maneira, intime-se o Requerente Município de Cuiabá para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, devendo esclarecer os fatos 

narrados na inicial, de modo que tenha uma relação lógica com a 

pretensão almejada, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006228-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

EDSON AUXILIADOR DA SILVA (REQUERENTE)

PEDRO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

ANTONIO LAURO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

LUZMENE ALVES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1006228-38.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela 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. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006492-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE MENDES CUNHA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1006492-55.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela 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. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006665-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

TASSIA PASCHOIOTTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1006665-79.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela 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. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006917-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR(A))

COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (AUTOR(A))

DANIEL PUGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1006917-82.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 

29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007171-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1007171-55.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 
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por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela 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. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022495-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO FERREIRA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1022495-85.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela 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. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024976-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CAMILO DE GODOI (AUTOR(A))

NILDO PAULO DE AMORIM (AUTOR(A))

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS CIDALIO (AUTOR(A))

ANTONIO FERNANDO DO CARMO (AUTOR(A))

APARECIDO SOARES CRUZ (AUTOR(A))

RILDO CESAR AMARAL SILVA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS MACIEL (AUTOR(A))

RONALDO JOSE SOARES (AUTOR(A))

SEBASTIAO PEREIRA (AUTOR(A))

NARCISO DOMINGOS JUVENAL (AUTOR(A))

ZILMAR DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA TEREZA GRAUS SILVA (AUTOR(A))

ILDOMAR NUNES DE MACEDO (AUTOR(A))

NATANAEL VALUZ DA SILVA (AUTOR(A))

CARMINDO VITOR DA SILVA (AUTOR(A))

CESAR RIBEIRO DE ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1024976-21.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. 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. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela 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. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435210 Nr: 14068-97.2010.811.0041

 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: SHELL BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MARTINS 

FERNANDES - OAB:15064/MT, LEONARDO RZEZINSKI - OAB:120964/RJ, 

LEONEL PITTZER - OAB:145974/RJ, LUIS FERNANDO SOUZA NEVES - 

OAB:3.934, RODRIGO FUX - OAB:154760/RJ, THIAGO PELUSO ROSSI - 

OAB:149571/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838124 Nr: 42848-42.2013.811.0041

 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: VIDA GRÃOS COM. IMPOR. E EXPOR. DE CEREAIS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

COORD. GERAL DE INF. SOBRE OUTRAS RECEITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841918 Nr: 46061-56.2013.811.0041

 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: TRANS-LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT, JULIANA FERREIRA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030980 Nr: 37251-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZON LEAL MATHNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613/B

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 
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querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047167 Nr: 44977-49.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA AUXILIADORA LAURA METELO 

SIQUEIRA, ANA MARIA NORBERTO DA SILVA, JOSE EUCLIDES SILVA, 

CLAUDIANA DUARTE DA SILVA E SOUZA, ANA PAULA FONTOURA DA 

SILVA, JENNEFER SANFORD, RENATO DA SILVA MOTA, LEILA 

GONÇALINA GOMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAUJO - OAB:12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Certifico que o recurso de Apelação protocolizado pelo requerido é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o requerente para, 

querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 826997 Nr: 32894-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383, LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - OAB:16.759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YENZ PROCHNOW JR. (PROC. 

DO ESTADO) - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para declarar a nulidade de 

todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal 

da autora, a título de Diferença de Estimativa, Complementar Estimativa, 

Substituição Tributária Transcrito, Estimativa por Operação, ICMS Geral, e 

Ação Fiscal, gerados pelo comércio de peças e veículos novos, na 

condição de ICMS Substituição Tributária com Antecipação.Com relação à 

repetição de indébito, a apuração será feita em liquidação de sentença, 

diante da necessidade de maiores elementos para se chegar a um 

montante exato.Via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o 

requerido ao reembolso das custas adiantadas pela autora e ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que serão fixados na fase de 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do Código de 

Processo Civil.Não havendo recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. 

TJMT para fins de reexame necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

28 de agosto de 2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 815773 Nr: 22226-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 ISTO POSTO, ratifico a liminar outrora concedida, e JULGO PROCEDENTE 

a ação para determinar, até que se julgue o mérito das Ações Anulatórias 

em apenso (cód. 826997 e 826998), a suspensão da exigibilidade de 

todos os créditos tributários lançados no sistema de conta corrente fiscal 

da autora, bem como seja determinado que a SEFAZ/MT disponibilize pela 

internet as certidões positivas com efeito de negativas, e ainda, seja 

determinado que a SEFAZ/MT não apreenda as mercadorias da 

requerente quando acobertadas por notas fiscais idôneas.Via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Condeno o requerido ao reembolso das 

custas adiantadas pela autora e ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.Não havendo 

recurso voluntário, remeta-se o feito para o E. TJMT para fins de reexame 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 865821 Nr: 6244-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE SOUZA, IZABEL ALVES DA 

SILVA, NEIDE APARECIDA MENDONÇA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - 

OAB:17.801/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 166973 Nr: 16646-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AVELINO FIGUEIREDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO ALVES - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 820041 Nr: 26280-48.2013.811.0041

 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: ÁLVARO ROBERTO DE ASSUMPÇÃO, ANTONIO 

WEIZENMANN, APARECIDO QUEIROZ DA SILVA, BENEDITO FERREIRA 

PAES SOBRINHO, ARLAN DE AZEVEDO FERREIRA, DANILO MOISÉS DE 

SOUZA, ELI NUNES CABRAL, DENISE MARIA DOTTA ABECH, INARA 

APARECIDA FERRER SILVA, JOÃO BATISTA GONÇALVES, JANETE 

VIANA DE MACÊNA MAIA, ELIZA DE ARAUJO LEITE, ELZIS BENEDITO 

DIAS CARVALHO, HERODES CLOVIS ASTROGILDO DEL PINTOR VIEIRA, 

SANDRA REGINA FERREIRA, MÔNICA AUXILIADORA CAPILÉ LOBO 

CURVO, LILIANA SAGGIN FIGUEIREDO SILVA, THALES RODER DE 

SOUZA, KLEVERSON PEREIRA DO NASCIMENTO, TERESINHA ELIZIER 

CHAVES DE CASTRO, SEBASTIANA CARNEIRO DE MOURA, LEOVEGILDO 

GONÇALVES DA SILVA, LIGIA CONCEIÇÃO RIBEIRO DE ASSIS, LUCILEIA 

GOMES DUARTE, ZENAIDE DANTAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEWRI REBESCHINI DE LIMA - 

OAB:15.911, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 ISTO POSTO, rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para 

condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da 

autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 
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implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença.Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo 

pagamento.Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a 

data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da 

Lei nº 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da 

contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) 

anos anteriores à propositura da demanda.Por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015.Não 

havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça para Reexame Necessário.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1259072 Nr: 24078-59.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AYOUB MALOUF, KHALIL MIKHAIL MALOUF, 

NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD, GERALDO XAVIER GRUNWALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos Malote Digital contendo “certidão” de julgamento do 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004686-11.2018.8.11.0000.

Todavia, referida certidão é documento insuficiente para embasar 

qualquer manifestação nossa neste feito, pois, pela sua leitura, não temos 

como saber o que foi decidido, com exatidão, mormente existindo, neste 

caso, duas decisões em sentido contrário.

Assim sendo, oficie-se a Secretaria da Primeira Câmara de Direito Público 

e Coletivo para que, em 05 dias, envie cópia integral do acórdão ou ao 

menos certidão de inteiro teor, para que possamos saber o que foi julgado, 

afinal.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.

 ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004648-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRIANA DOS REIS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

TATIANE REGINA RIBEIRO MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso na pessoa do seu 

representante legal (RÉU)

PREFEITURA DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1004648-70.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por T. R. DE P., neste ato representado por sua genitora, a Sr.ª 

Tatiane Regina Ribeiro Martins, em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser 

determinado aos Requeridos que cumpram com sua obrigação 

político-constitucional de viabilizar imediatamente o fornecimento do 

medicamento denominado “Somatropina 12 UI Frasco-Ampola”, nos termos 

da prescrição de médico especialista (ID nº 11942250). Aduz, em síntese, 

que é portador de enfermidade a qual impede o seu desenvolvimento 

físico, motivo pelo qual, após se submeter à consultas por diversos 

médicos, necessita da utilização diária e contínua do medicamento 

supracitado. Assevera que, após descobrir a doença, por não possuir 

condições financeiras, sempre se dirigiu a unidade da Secretaria de 

Saúde Municipal que faz a distribuição de medicamentos, todavia, em 

setembro de 2017 os Requeridos cessaram a distribuição do fármaco. 

Pontua que é pessoa hipossuficiente, desempregada e não possui 

condições financeiras de arcar com a medicação, de modo que, caso não 

utilize o medicamento devidamente, afetará totalmente o seu crescimento e 

desenvolvimento físico. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Remetido os autos para o Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID nº 

11946552), foi emitido parecer técnico (ID nº 11955164) que informou que 

o medicamento é disponibilizado pelo SUS. Liminar fora deferida ao ID n°. 

12014854. É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, verifica-se 

que com a distribuição de competências vigente no âmbito do Poder 

Judiciário Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à 1ª Vara Especializada 

da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar as 

pretensões prevista no art. 98, I a VII e Parágrafo único, alíneas a, b, c, d, 

e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos casos previstos no art. 98, I a 

III do mesmo diploma legal”. Cumpre destacar que o Estatuto da Criança e 

do Adolescente estabelece que o Juízo competente para processar ação 

que tenha por objeto a proteção de interesses individuais homogêneo de 

crianças e adolescente à saúde, é do Juizado da Infância e Juventude, 

senão vejamos: “Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é 

competente para: (...). IV - conhecer de ações civis fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no art. 209; (...).” “Art.208. Regem-se 

pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos 

direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – de acesso às ações e serviços 

de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão 

propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 

omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, 

ressalvadas a Desta feita, em se tratando de ação que tem por objeto a 

prestação de tratamento de saúde, compete à 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente 

feito, posto que em razão do princípio da especialidade o referido Juízo 

detém a competência absoluta. A propósito, esse é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

- MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 

148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações 

que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da 

especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A 

pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, 

c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo 

nosso). Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência 

absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do 

Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência 

absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se 

sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa maneira, diante de todo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 268 de 529



exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 

43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência. 

Cuiabá-MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004259-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUISSINI (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA DA SILVA (AUTOR(A))

TATIANE SIMONE DE ARRUDA LEITE (AUTOR(A))

LUANA PAULA TEIXEIRA CAVEQUIA (AUTOR(A))

MONICA REGINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GISLANIA MACIMO VASCONCELOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

CASSIA FARIA LOBO (AUTOR(A))

RODRIGO NOVAIS DE MENEZES (AUTOR(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LIRYS CAZANGI (AUTOR(A))

SUELEM RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

BEATRIZ PEREIRA BATISTA (AUTOR(A))

ROBELIA MARIA MARTINS SANTANA (AUTOR(A))

GESIEL GOULART DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO RODRIGUES JOAQUIM JUNIOR (AUTOR(A))

SIRLENE MENDES GOMES (AUTOR(A))

IVANEIDE DIAS DE JESUS (AUTOR(A))

MARIADNA MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

RAQUEL DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANTONIA DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

GENI MARTA TOMAZ (AUTOR(A))

NIVALDO ROMKO (ADVOGADO(A))

SENILDA CHAGAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

HELOISE DE SOUZA OLIVEIRA CORONEL (AUTOR(A))

MACDONE RAMOS NEVES (AUTOR(A))

SELIA MARIA SABINO DE SOUSA (AUTOR(A))

JONATHAN DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

EVAILDA DE FATIMA DOS SANTOS SENE (AUTOR(A))

ANGELICA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

VERANILCE BRAGA SILVA (AUTOR(A))

HELLYS MARIA MORENO SILVA (AUTOR(A))

SANDRA EUDOXIA DE SOUZA AMARO (AUTOR(A))

GLAUCIE GISLAINE MEDINA BELJAK SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1004259-85.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Ordinária de com pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada proposta por ANGELICA MARIA DA 

SILVA E OUTROS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão 

da tutela provisória de urgência para suspender temporariamente a 

divulgação da classificação homologada do concurso público objeto da 

demanda, até decisão final da presente ação. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de antecipada de urgência, previstos no art. 

300 e ss. do CPC/2015. Instruiu 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 NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, busca o requerente a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja assegurada a 

percepção da pensão por morte, até decisão final da presente ação. Pois 

bem. Em análise perfunctória dos fatos expostos e da malha documental 

acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 11876654 e 

seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença 

dos requisitos autorizadores da 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 Requerido, bem como não acostou 

documento capaz de evidenciar a aludida conduta maliciosa. Portanto, 

ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da 

tutela provisória de urgência, qual seja a evidência da probabilidade do 

direito, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, e consoante 

fundamentação supra, INDEFIRO o provimento antecipatório. Cite-se o 

Requerido, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante 

no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. 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. No mais, por se tratar de 

interesse individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo 

nº 006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em 

manifestar na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no 

prazo legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015044-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

RUBIA NATTALLY DE MORAES (REQUERENTE)

JOSE ALBERTO MOISES (REQUERENTE)

ALEXANDRRE LUCIO CARDOSO (REQUERENTE)

GILSON DOS REIS NEIVA (REQUERENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

VALNEZ DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

GONCALO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

DOUGLAS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1015044-09.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de 

Tutela Antecipada proposta por ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS e OUTROS, em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja determinada a matrícula no curso de 

estágio de atualização de sargento conforme Boletim do Comando Geral 

de 1962, até decisão final da presente ação. Ampara a sua pretensão à 

vista dos requisitos da tutela de antecipada de urgência, previstos no art. 

300 e ss. do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e, Decido. 

De início, consta-se que não houve constituição de relação jurídica 

(angularização processual), uma vez que o Requerido Estado De Mato 

Grosso ainda não foi citado. A vertente ação, pelo seu REAL valor, deve 

ser, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que 

preceitua, EXPRESSAMENTE, a Resolução 04/2014 do E. Pleno do TJMT, 

publicada no dia 31 de março de 2014 no Diário da Justiça Eletrônico n. 

9266, como se vê: “Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, 

de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e 

executadas: I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas 

Comarcas onde estiverem ou forem instalados; (...) § 1º. Observadas as 

restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do 

Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 

(sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: Embora o 

autor tenha atribuído a esta causa valor acima de 60 (sessenta) salários 
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mínimos, o fato é que a o mesmo foi feito de modo completamente 

aleatório, de modo a forçar a vinda dos autos para a Vara de Fazenda, o 

que caracteriza a tentativa de burla da distribuição e merece nosso 

repúdio, em atenção ao disposto na já mencionada Resolução no. 

04/2014/TP/TJMT, verbis: “Art. 2o. Na análise de recebimento da petição 

inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista 

a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta 

situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, 

onde será digitalizado.” Assim, torna-se imperioso declinar da competência 

em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e 

considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos 

do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo 

Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, 

incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com 

amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a 

favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a 

análise e julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032331-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CATARINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1032331-19.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Ademais, 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. Com 

a defesa, intime-se o autor para apresentar Impugnação à Contestação. 

Por fim, nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do 

CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, defiro 

a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Em 

seguida, voltem-me cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026771-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NARSON RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1026771-62.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória 

para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória 

de urgência promovida por ANA CLARA FERREIRA RIBEIRO, menor 

impúbere, neste ato representado por seu genitor o Sr. Narson Ribeiro 

Pinto, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de ser 

determinado aos Requeridos que procedam com todos os meios 

necessários para que a Requerente seja encaminhada imediatamente para 

uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Infantil, em hospital 

público ou particular com convênios junto ao SUS, para realização da 

cirurgia em caráter de urgência, procedendo a todos os exames e 

tratamentos que seja necessário, nos termos da prescrição fornecida pelo 

médico especialista (ID nº 14828789). Aduz, em apertada síntese, que se 

encontra internada no Pronto Socorro Municipal desde o dia 01.08.2018, 

com síndrome alterna hemiparesia não completa a direita, paralisia facial a 

esquerda e estrabismo divergente a esquerda, com piora do déficit motor, 

causado por um tumor de tronco cerebral localizado entre ouvido e a nuca 

comprimindo a garganta, necessitando urgentemente de cirurgia 

oncológica em unidade hospitalar com UTI Pediátrica (CID D 41.3). Pontua 

que, ao buscar vaga de UTI solicitada pelo médico foi surpreendido ao ser 

informado que não havia em nenhuma unidade pública de saúde, não lhe 

restando alternativa se não a de pedir a proteção jurisdicional. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e decido. Primeiramente, verifico que os 

direitos aqui em debate são de natureza indisponível, ou seja, 

insuscetíveis de ser objeto de acordo, daí porque dispenso a remessa 

deste feito ao núcleo de conciliação, nos termos do ofício-circular nº 

05/2016/NUPMEC-PRES relativo ao art. 334 e parágrafos do CPC/2015. 

Para a concessão da tutela provisória de urgência se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, o pedido de tutela 

provisória visa que os Requeridos procedam com todos os meios 

necessários para que a Requerente seja encaminhada imediatamente para 

uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Infantil, em hospital 

público ou particular com convênios junto ao SUS, para realização da 

cirurgia em caráter de urgência, procedendo a todos os exames e 

tratamentos que seja necessário, nos termos da prescrição fornecida pelo 

médico especialista (ID nº 14828789). Para tanto, instruiu a inicial com 

documentos importantes, no caso a prescrição de médico especialista e 

exames médicos realizados, tudo em atendimento do disposto no art. 1º e 

§1º, do Provimento nº 02/2015-CGJ. É de sabença geral que a 

Constituição Federal, na dicção dos arts. 6º, 196 e 197 e, ainda, o art. 2º 

da Lei nº 8.080/90, erigem a saúde como um dever do Estado a todos, 

inclusive às pessoas que não podem arcar as despesas com 

medicamentos sem privar-se de recursos indispensáveis ao seu próprio 

sustento e ao de sua família. O entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso pode ser expresso no voto do 

julgamento cuja ementa transcreve-se: “APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - 

DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - 

INTERNAÇÃO EM UTI - NECESSIDADE COMPROVADA - MULTA 

COERCITIVA - EXCLUSÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA 1. A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre o 

Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover 
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as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, de modo que 

constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras 

providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes 

federados fornecê-los e custeá-los. 2. Deve ser excluída a multa diária, 

ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela 

específica no plano prático. 3. Recurso desprovido. Sentença 

parcialmente retificada”. (Apelação / Remessa Necessária 3066/2017, 

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 

09/06/2017) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO 

– CONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - SÚMULA 490 DO 

STJ - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI - 

DEVER DE TODOS OS ENTES ASSEGURAR À POPULAÇÃO - 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – 

EC Nº 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS 

PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – 

HONORÁRIOS INDEVIDOS – MULTA EXTIRPADA EM SEDE DE REEXAME 

NECESSÁRIO – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. (...) O direito público subjetivo à saúde representa 

prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas 

pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de 

maneira responsável, o Poder Público, o que inclui os Municípios. Com o 

advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, 

equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, 

deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente 

deste Tribunal (RAC nº 33060/2014). Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, 

deve ser extirpada a multa cominatória”. (Apelação / Remessa Necessária 

138813/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 04/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015). Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno colacionar o que diz Alexandre de Moraes acerca 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana: “A dignidade da pessoa 

humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). Na hipótese, pelo relatório/atestado médico que instruiu a 

inicial (ID nº 14828789), sendo o mesmo emitido pelo médico especialista, 

Dr. Paulo Henrique Sampaio – CRM/MT nº 9236, não resta dúvida quanto à 

doença que a Autora possui, tampouco a urgência da necessária 

realização do tratamento médico pretendido, bem como da urgência da sua 

transferência para o leito de UTI Pediátrica pleiteada, motivo mais do que 

suficiente para justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e 

até de procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário 

se aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, 

interferindo em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em 

obediência aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao 

Estado assegurar ao paciente o tratamento médico necessário a uma 

sobrevivência digna, direito este que se apresenta como corolário do 

próprio direito à vida. É nesse sentido que o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO GRATUITA. DEVER DO ESTADO. 

AGRAVO REGIMENTAL. 1. Consoante expressa determinação 

constitucional, é dever do Estado garantir, mediante a implantação de 

políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, 

bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção 

e recuperação (CF/88, art. 196). 2. O não preenchimento de mera 

formalidade – no caso, inclusão de medicamento em lista prévia – não 

pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação a 

portador de moléstia gravíssima, se comprovada a respectiva 

necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado. 

Precedentes desta Corte. 3. Concedida tutela antecipada no sentido de, 

considerando a gravidade da doença enfocada, impor, ao Estado, apenas 

o cumprimento de obrigação que a própria Constituição Federal lhe 

reserva, não se evidencia plausível a alegação de que o cumprimento da 

decisão poderia inviabilizar a execução dos serviços públicos. 4. Agravo 

Regimental não provido”. (AGRG 2004/0063271-1 – REL. MIN. EDSON 

VIDIGAL – D.J.: 25/10/2004). Logo, não há que se olvidar que, para fazer 

valer o Estado Democrático de Direito, entre o interesse do Estado 

(genérico) e o direito fundamental à saúde, é inevitável a opção pela 

garantia da vida do cidadão. 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 O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado 

para determinar aos Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de 

Cuiabá que, de forma incontinenti, cumpram com a sua obrigação 

político-constitucional a fim de que seja fornecido IMEDIATAMENTE uma 

vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Infantil/Pediátrica à Requerente 

Ana Clara Ferreira Ribeiro, para realização da cirurgia em caráter de 

urgência, procedendo a todos os exames e tratamentos que seja 

necessário, nos termos da prescrição fornecida pelo médico especialista 

(ID nº 14828789), em hospital deste Estado que possua condições para o 

seu tratamento, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor 

particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o 

art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável. Deixo de fixar 

astreintes, porquanto tal providência tem-se mostrado ineficaz para a 

obtenção de efetividade das ordens judiciais. Frise-se, contudo, que, no 

caso de desobediência, poderão ser determinadas outras medidas para a 

obtenção da liminar (art. 537, CPC/2015). Intimem-se os Requeridos Estado 

de Mato Grosso e Município de Cuiabá 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 à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, conclusos para sentença. 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 por Oficial Plantonista. Cuiabá/MT, 29 

de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002877-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON (ADVOGADO(A))

ELINDALVA MARIA DE OLIVEIRA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1002877-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Ação Ordinária com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por ELINDALVA MARIA 

DE OLIVEIRA RONDON em face da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO e do DIRETOR DA ESCOLA ESTADUAL 

VICTORINO MONTEIRO DE SILVA, todos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinado aos Requeridos que realizem a atribuição de aula à 

Requerente, na forma da classificação apontada. Deu à causa o valor de 

R$ 37.341,36 (trinta e sete mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e 

seis centavos). Em síntese, é o que merece registro. Ressalto que a 

vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, remetida ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal nº 12.153/2009 e 

também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução nº 04/2014 do E. 

Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além 

do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. 

Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 
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no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria 

nº 635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e 

julgamento da presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025234-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1025234-31.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por ALESSANDRO DOS SANTOS 

BRAGA contra o ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a inexigibilidade 

de contribuição previdenciária, bem como a restituição de valores. Deu à 

causa o valor de R$ 13.266,15 (Treze mil duzentos e sessenta e seis 

reais e quinze centavos) Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex 

lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de 

agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026416-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA SANTO ANTONIO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1026416-52.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por MADEIREIRA SANTO ANTONIO - EIRELI, contra ato indigitado 

coator da lavra da AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS SRª. SANDRA 

KESROUANI, objetivando “restabelecer o Recolhimento do ICMS da 

Impetrante no Regime do Simples Nacional, salvo se suspenso por motivos 

diversos do contido no E-process nº. 5482478/2018 (...), até o julgamento 

final deste writ.”. Narra a Impetrante, em síntese, que é uma empresa 

atuante no ramo madeireiro, estando em dia com todas as licenças e 

cadastro junto à SEMA, bem como à Prefeitura Municipal. Conta que em 

16/05/2018 foi notificada pela Impetrada mediante Termo de Exclusão de 

Simples Nacional n. 234669/1627/68/2018 a apresentar em 30 (trinta) dias, 

sob pena de exclusão do regime tributário do simples nacional, os 

documentos: Livro Caixa 2017/2018,Registros Bancários Relativos aos 

Lançamentos no Livro Caixa anos 2017/2018 e CAGED 2017/2018. Afirma 

que respondeu à notificação dentro do prazo legal via E-PROCESS n. 

5482478/2018, com os documentos solicitados, mas ainda assim a 

Impetrada entendeu pela exclusão da Impetrante do Regime Tributário do 

Simples Nacional, vez que os documentos referentes ao Livro Caixa 

apresentavam inconsistências. Aduz que o ato combatido é ilegal e pugna 

pela concessão de liminar, com base no fumus boni iuris e no periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. À vista da legislação 

que disciplina 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 reincluir a Impetrante no Simples Nacional. Compulsando os 

autos, verifica-se que assiste razão à Impetrante, pois, da análise 

minuciosa da documentação acostada aos autos, ressai que a mesma 

recebeu o Termo de Exclusão de Simples Nacional n. 

234669/1627/68/2018 para apresentar em 30 (trinta) dias os seguintes 

documentos: Livro Caixa 2017/2018, Registros Bancários Relativos aos 

Lançamentos no Livro Caixa anos 2017/2018 e CAGED 2017/2018 (ID. n. 

14773571). Verifica-se que os referidos documentos foram apresentados 

dentro do prazo estipulado, conforme ID. n. 14773574. Ocorre que, mesmo 

assim, a autoridade coatora procedeu com a exclusão da Impetrante do 

Simples Nacional, alegando que, embora a documentação solicitada tenha 

sido apresentada, ainda foram encontradas inconsistências de registro no 

caixa, ID. n. 14773579. A meu ver, a atitude do Fisco, por meio de ato da 

Impetrada, feriu o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois, 

procedeu com a exclusão do Simples Nacional, medida extremamente 

gravosa, sem oportunizar a manifestação da empresa, que já havia 

atendido na íntegra a solicitação de integralizar documentos. Em outras 

palavras, a Impetrante atendeu o que fora determinado no Termo de 

Exclusão de Simples Nacional n. 234669/1627/68/2018, mas mesmo assim 

foi excluída do regime, por supostamente ter apresentado documento com 

inconsistências. Ora, no mínimo, a autoridade coatora deveria ter 

concedido prazo razoável para manifestação, mas não o fez, ferindo 

direito constitucionalmente garantido ao contribuinte, no processo 

administrativo. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 

ESTADUAL DA CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO 

CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – 

OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – 

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA. Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a 

inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo 

administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 

– ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

–SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL 

COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS 

INFERIORES A 2.500 UPF/MT – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À 

LEGALIDADE, À ISONOMIA, À PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE 

PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PRECEDENTES TJMT – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido 
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e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de 

empresa, por divergência cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o 

direito ao contraditório e à ampla defesa (Constituição da República, Art. 

5º, inc. LV).Segundo julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça 

Estadual, a norma que limita o direito de recorrer em razão do valor da 

dívida, disposta no Art. 570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, 

inserido pelo Art. 1º, inc. VII, do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se 

inconstitucional, posto que ‘o simples valor do crédito não pode servir de 

parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ 

(TJMT, Tribunal Pleno, Des. Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, 

julgado em 24/09/2009, publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 155891/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – PROCEDENCIA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DE MICRO EMPRESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CR, 

ART. 5º, INC. LV) – INTELIGÊNCIA DO ART. 56, § 4º, INC. I DA PORTARIA 

N.º 114/2002 DA SEFAZ - INEXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA POR 

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DURANTE O TEMPO EM QUE PERMANECEU 

IRREGULAR EM RAZÃO DO ATO ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA ESTADUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE - INSURGÊNCIA 

ESTATAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 

PRECEDENTES STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

RATIFICADA.1. A natureza jurídica da ação não se determina pela 

denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, 

mas sim pelo objeto pretendido na lide, com análise sistemática do pedido e 

da causa de pedir deduzidos na inicial. Sentença ratificada. Precedentes 

STJ e TJMT.2. O ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual 

de microempresa, por divergência cadastral, sem oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa, constitui violação a direito do Contribuinte 

(CR, Art. 5º, inc. LV). Inteligência da aplicação do Art. 56, §4º, inc. I da 

Portaria n.º 114/2002 – SEFAZ. Sentença ratificada. Precedentes TJMT.3. 

Mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo a quo aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, quando atendidos os parâmetros estabelecidos nas 

alíneas do § 3º do Art. 20 do CPC/1973 e observada a disposição do § 4º 

do mesmo artigo e Codex, pois se trata de causa de pequena monta, cujos 

honorários são estabelecidos equitativamente. Nos autos em exame, 

inobstante o valor da ação ser de R$ 974,96, ou seja, menor que o valor 

fixado a título de honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

o que se verifica é que o patrono do Apelado sempre agiu de maneira 

diligente, tendo, inclusive, em razão do indeferimento da liminar pleiteada 

(fls. 27/30), interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO perante esta E. Corte 

Estadual – RAI Nº 118396/2016, cujo v. Acórdão reformou a decisão do 

Juízo de Primeiro Grau e concedeu a liminar vindicada (fls. 49/53), tendo 

ainda apresentado nos autos principais a sua Impugnação à Contestação 

do Estado Requerido. Recurso desprovido. Precedentes TJMT.4. Sentença 

ratificada. Recurso desprovido. (Apelação / Remessa Necessária 

139562/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 05/04/2018) Desta forma, presentes os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, o deferimento é medida que se impõe. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar à autoridade coatora que proceda com o 

imediato restabelecimento da Impetrante no Regime do Simples Nacional, 

salvo se suspenso por motivos diversos do contido no E-process nº. 

5482478/2018, até o julgamento final deste writ. 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 nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026416-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA SANTO ANTONIO EIRELI - ME (IMPETRANTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1026416-52.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por MADEIREIRA SANTO ANTONIO - EIRELI, contra ato indigitado 

coator da lavra da AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS SRª. SANDRA 

KESROUANI, objetivando “restabelecer o Recolhimento do ICMS da 

Impetrante no Regime do Simples Nacional, salvo se suspenso por motivos 

diversos do contido no E-process nº. 5482478/2018 (...), até o julgamento 

final deste writ.”. Narra a Impetrante, em síntese, que é uma empresa 

atuante no ramo madeireiro, estando em dia com todas as licenças e 

cadastro junto à SEMA, bem como à Prefeitura Municipal. Conta que em 

16/05/2018 foi notificada pela Impetrada mediante Termo de Exclusão de 

Simples Nacional n. 234669/1627/68/2018 a apresentar em 30 (trinta) dias, 

sob pena de exclusão do regime tributário do simples nacional, os 

documentos: Livro Caixa 2017/2018,Registros Bancários Relativos aos 

Lançamentos no Livro Caixa anos 2017/2018 e CAGED 2017/2018. Afirma 

que respondeu à notificação dentro do prazo legal via E-PROCESS n. 

5482478/2018, com os documentos solicitados, mas ainda assim a 

Impetrada entendeu pela exclusão da Impetrante do Regime Tributário do 

Simples Nacional, vez que os documentos referentes ao Livro Caixa 

apresentavam inconsistências. Aduz que o ato combatido é ilegal e pugna 

pela concessão de liminar, com base no fumus boni iuris e no periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e decido. À vista da legislação 

que disciplina 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 reincluir a Impetrante no Simples Nacional. Compulsando os 

autos, verifica-se que assiste razão à Impetrante, pois, da análise 

minuciosa da documentação acostada aos autos, ressai que a mesma 

recebeu o Termo de Exclusão de Simples Nacional n. 

234669/1627/68/2018 para apresentar em 30 (trinta) dias os seguintes 

documentos: Livro Caixa 2017/2018, Registros Bancários Relativos aos 

Lançamentos no Livro Caixa anos 2017/2018 e CAGED 2017/2018 (ID. n. 

14773571). Verifica-se que os referidos documentos foram apresentados 

dentro do prazo estipulado, conforme ID. n. 14773574. Ocorre que, mesmo 

assim, a autoridade coatora procedeu com a exclusão da Impetrante do 

Simples Nacional, alegando que, embora a documentação solicitada tenha 

sido apresentada, ainda foram encontradas inconsistências de registro no 

caixa, ID. n. 14773579. A meu ver, a atitude do Fisco, por meio de ato da 

Impetrada, feriu o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois, 

procedeu com a exclusão do Simples Nacional, medida extremamente 

gravosa, sem oportunizar a manifestação da empresa, que já havia 

atendido na íntegra a solicitação de integralizar documentos. Em outras 

palavras, a Impetrante atendeu o que fora determinado no Termo de 

Exclusão de Simples Nacional n. 234669/1627/68/2018, mas mesmo assim 

foi excluída do regime, por supostamente ter apresentado documento com 
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inconsistências. Ora, no mínimo, a autoridade coatora deveria ter 

concedido prazo razoável para manifestação, mas não o fez, ferindo 

direito constitucionalmente garantido ao contribuinte, no processo 

administrativo. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - 

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO 

ESTADUAL DA CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO 

CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – 

OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – 

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA. Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a 

inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo 

administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. (Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – APLICAÇÃO DO CPC/2015 

– ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ Nº 3 – MANDADO DE SEGURANÇA – 

DÉBITO FISCAL –SUSPENSÃO UNILATERAL DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

–SEGURANÇA CONCEDIDA – PROCEDENCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL 

COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – VEDAÇÃO REGIMENTAL DE 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS AOS CRÉDITOS 

INFERIORES A 2.500 UPF/MT – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À 

LEGALIDADE, À ISONOMIA, À PROPORCIONALIDADE, AO DIREITO DE 

PETIÇÃO, À REVISIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS ASSEGURADAS – PRECEDENTES TJMT – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui violação a direito líquido 

e certo o ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de 

empresa, por divergência cadastral, sem antes oferecer ao contribuinte o 

direito ao contraditório e à ampla defesa (Constituição da República, Art. 

5º, inc. LV).Segundo julgamento do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça 

Estadual, a norma que limita o direito de recorrer em razão do valor da 

dívida, disposta no Art. 570-E, § 1º, inc. I, do Regulamento do ICMS, 

inserido pelo Art. 1º, inc. VII, do Decreto Estadual nº 1.747/2008, revela-se 

inconstitucional, posto que ‘o simples valor do crédito não pode servir de 

parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.’ 

(TJMT, Tribunal Pleno, Des. Sebastião de Moraes Filho, MS 41160/2009, 

julgado em 24/09/2009, publicado no DJE 14/01/2010). Precedentes TJMT. 

Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 155891/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM 

REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO – PROCEDENCIA - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL 

DE MICRO EMPRESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL (CR, 

ART. 5º, INC. LV) – INTELIGÊNCIA DO ART. 56, § 4º, INC. I DA PORTARIA 

N.º 114/2002 DA SEFAZ - INEXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA POR 

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DURANTE O TEMPO EM QUE PERMANECEU 

IRREGULAR EM RAZÃO DO ATO ARBITRÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

FAZENDÁRIA ESTADUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EQUITATIVAMENTE - INSURGÊNCIA 

ESTATAL APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - 

PRECEDENTES STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA 

RATIFICADA.1. A natureza jurídica da ação não se determina pela 

denominação atribuída pelo autor, no momento da propositura da demanda, 

mas sim pelo objeto pretendido na lide, com análise sistemática do pedido e 

da causa de pedir deduzidos na inicial. Sentença ratificada. Precedentes 

STJ e TJMT.2. O ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual 

de microempresa, por divergência cadastral, sem oportunizar o 

contraditório e a ampla defesa, constitui violação a direito do Contribuinte 

(CR, Art. 5º, inc. LV). Inteligência da aplicação do Art. 56, §4º, inc. I da 

Portaria n.º 114/2002 – SEFAZ. Sentença ratificada. Precedentes TJMT.3. 

Mantém-se o valor arbitrado pelo Juízo a quo aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, quando atendidos os parâmetros estabelecidos nas 

alíneas do § 3º do Art. 20 do CPC/1973 e observada a disposição do § 4º 

do mesmo artigo e Codex, pois se trata de causa de pequena monta, cujos 

honorários são estabelecidos equitativamente. Nos autos em exame, 

inobstante o valor da ação ser de R$ 974,96, ou seja, menor que o valor 

fixado a título de honorários sucumbenciais de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

o que se verifica é que o patrono do Apelado sempre agiu de maneira 

diligente, tendo, inclusive, em razão do indeferimento da liminar pleiteada 

(fls. 27/30), interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO perante esta E. Corte 

Estadual – RAI Nº 118396/2016, cujo v. Acórdão reformou a decisão do 

Juízo de Primeiro Grau e concedeu a liminar vindicada (fls. 49/53), tendo 

ainda apresentado nos autos principais a sua Impugnação à Contestação 

do Estado Requerido. Recurso desprovido. Precedentes TJMT.4. Sentença 

ratificada. Recurso desprovido. (Apelação / Remessa Necessária 

139562/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/03/2018, Publicado no DJE 05/04/2018) Desta forma, presentes os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, o deferimento é medida que se impõe. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR 

vindicada para determinar à autoridade coatora que proceda com o 

imediato restabelecimento da Impetrante no Regime do Simples Nacional, 

salvo se suspenso por motivos diversos do contido no E-process nº. 

5482478/2018, até o julgamento final deste writ. 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 nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, 

para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 

de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026023-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON DE OLIVEIRA GREGORIO GARCIA (AUTOR(A))

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1026023-30.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por CLEIDSON DE OLIVEIRA 

GREGÓRIO GARCIA contra o ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a 

inexigibilidade de contribuição previdenciária, bem como a restituição de 

valores. Deu à causa o valor de R$ 4.144,79 (Quatro mil, cento e quarenta 

e quatro reais e setenta e nove centavos) Juntou documentos. É o 

relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter sido, 

obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, 

conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua, 

expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque 

o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, 

único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a competência do 

Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026210-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (AUTOR(A))

AURILENE LOPES SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1026210-38.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de ação movida por Paulo Sergio da Silva contra o 
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ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a inexigibilidade de contribuição 

previdenciária, bem como a restituição de valores. Deu à causa o valor de 

R$ 4.104,59 (Quatro mil cento e quatro reais e cinquenta e nove centavos) 

Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a 

competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de 

agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025968-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS (IMPETRANTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1025968-79.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS 

com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição 

Federal, contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando 

liminarmente, seja determinado a liberação da 2ª via do documento do 

veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, Placa OLR-7993, Cor Prata, sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 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). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é 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 

parte 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. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, 

Placa OLR-7993, Cor Prata. Tenha a 2ª via de seu licenciamento expedida 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 14714881), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que expeça a 2º via da licença do veículo FIAT/PALIO 

FIRE ECONOMY, Placa OLR-7993, Cor Prata, sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). 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. Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027743-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (IMPETRANTE)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº 1027743-32.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de 

Liminar impetrado por ÁGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA, qualificado 

nos autos, contra ato tido de ilegal e abusivo do SECRETÁRIO EXECUTIVO 

DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT objetivando liminarmente que seja 

suspensa da exigibilidade da multa administrativa, até decisão de mérito. 

Com a inicial vieram os documentos eletronicamente acostados. É o 

necessário relato. Fundamento. Decido. Nesta Comarca foi instaurada a 

Vara Especializada do Meio Ambiente, a qual compete “Processar e julgar 

as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, 

cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de 

multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria 
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Municipal do Meio Ambiente.”. Com efeito, da leitura da competência 

delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

depreende-se que a Vara Especializada do Meio Ambiente possui 

competência absoluta para o julgamento do presente mandamus. Acerca 

do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. 

Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da 

petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de 

direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário 

ou alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada do Meio Ambiente processar e julgar a presente demanda. 

Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos 

termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais providências de 

estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e posterior remessa ao 

Cartório Distribuidor, caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se 

operacionalizar os autos mediante acesso da ferramenta do PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027517-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FARAH (IMPETRANTE)

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1027517-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por HÉLIO FARAH com supedâneo na Lei n. 

12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DO DETRAN/MT objetivando liminarmente, seja 

determinada a liberação da 2ª via do documento do veículo 

CHEVROLET/CRUZE LT NB, PLACA: OBL0434, CHASSI 

9BGPB69MODB268614, RENAVAM: 533514657, ANO/MOD. 2013/2013, 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 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). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é 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 

parte 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. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo CHEVROLET/CRUZE LT NB, 

PLACA: OBL0434, CHASSI 9BGPB69MODB268614, RENAVAM: 

533514657, ANO/MOD. 2013/2013. Tenha a 2ª via de seu licenciamento 

expedida sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de 

dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que 

não há demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante 

para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla 

notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida 

o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é 

aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 14877110), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que expeça a 2º via da licença do veículo 

CHEVROLET/CRUZE LT NB, PLACA: OBL0434, CHASSI 

9BGPB69MODB268614, RENAVAM: 533514657, ANO/MOD. 2013/2013, 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/09). 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. Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 29 de agosto 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026353-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

FRANCINE GOMES PAVEZI (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (IMPETRANTE)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1026353-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando liminarmente seja 

determinado à transferência do veículo Fiat Toro, Cor branca, Placa 

QBJ-9982, chassi 988226117HKA75968 sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. No 

mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 276 de 529



impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é 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 parte 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. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Como alhures relatado, 

busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a determinação 

para que o veículo Fiat Toro, Cor branca, Placa QBJ-9982, chassi 

988226117HKA75968. Tenha à transferência do veiculo efetuada sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas (ID: 14766073), denota-se que não se observou a exigência 

da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 

281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela 

qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – 

VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO 

INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar 

a renovação do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento 

de multas pendentes quando não houver provas de que a dupla 

notificação fora realizada. (ReeNec 40408/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017) Assim, 

o condicionamento do ato de transferência ao pagamento das multas não 

pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste 

caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. 

Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do 

ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que efetue a transferência do veículo Fiat Toro, Cor 

branca, Placa QBJ-9982, chassi 988226117HKA75968, sem a exigência 

do pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). 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. Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 28 de agosto de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027371-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOZANO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCIO PEREIRA BORGES (AUTOR(A))

LUIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ALMEIDA MOREIRA (AUTOR(A))

APARECIDO OSCAR DE SOUZA (AUTOR(A))

VALDINEI PARIZZI (AUTOR(A))

PEDRO FERREIRA MARTINS FILHO (AUTOR(A))

EDICEIA LUCIA DE FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1027371-83.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

Ente Público para incorporar em definitivo os vencimentos ou proventos do 

autor o percentual de 11,98% decorrente da conversão do cruzeiro real 

para URV, bem como o pagamento da diferença de verbas trabalhistas a 

qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço constitucional), 

gratificação natalina, gratificações, vantagens que compõem a 

remuneração ou proventos respeitada a prescrição quinquenal contada do 

ingresso da presente ação ou da data da posse no cargo publico se 

menor. É o que merece registro. Colhe-se dos autos que o autor objetiva 

liminarmente a incorporação em definitivo os vencimentos ou proventos no 

percentual de 11,98 %, bem como o pagamento da diferença de verbas 

trabalhistas a qualquer título, inclusive férias (acrescida do terço 

constitucional), gratificação natalina, gratificações, vantagens que 

compõem a remuneração ou proventos respeitada a prescrição 

quinquenal contada do ingresso da presente ação ou da data da posse no 

cargo publico se menor. Com efeito, incide, na hipótese, o impedimento 

legal do art. 7.º § 2 da Lei n.º 12.016/09 c/c o art. 1.º da lei n.º 9.494/97, 

que veda a concessão de medida liminar visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. Desta feita, a toda evidência, ao pretender, o 

autor, quer lhe sejam incorporados benefícios em sede de tutela 

antecipada, busca, nitidamente, a extensão de vantagem, cuja pretensão 

esbarra na vedação legal das regras supra mencionadas. Ademais, 

também ausente o periculum in mora, porquanto, embora se cuide de 

direito personalíssimo, a pretensão almejada refere-se a direitos 

constituídos no período entre 1995 a 1998, o que já derruba os seus 

argumentos de dano irreversível, de sorte que, a apreciação posterior do 

pleito, consoante os trâmites processuais ordinários, não lhe acarretará 

qualquer espécie de prejuízo. Posto isso, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Ademais, 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, uma 

vez presentes os requisitos do art. 4º da Lei n. 1.060/50, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. Com a 

defesa, intime-se o autor para apresentar Impugnação à Contestação. Em 

seguida, voltem-me cls. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036999-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON PEREIRA NOBRE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1036999-33.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta por 

NEWTON PEREIRA NOBRE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO 

(Gestor Estadual do Sistema Único de Saúde) e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(Gestor Pleno do Sistema Único de Saúde Municipal), todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a procedência 

dos pedidos para que seja determinado aos Requeridos que cumpram com 

a sua obrigação político-constitucional de viabilizarem imediatamente o 

atendimento domiciliar Home-Care, através de toda a equipe multidisciplinar 

necessária para a boa manutenção da saúde do Autor, com equipe 

multidisciplinar incluindo médico, fisioterapia, nutricionista e enfermagem, 

além de todos os insumos que deverão ser utilizados na assistência 

médica em domicílio, nos termos da requisição formulada pelo médico 

especialista (ID nº 11042604). Aduz, em síntese, que estava internado no 

Hospital de Câncer de Cuiabá, onde deu entrada por Pneumonia 

Broncoaspirativa, evoluindo com traquestomia e demência fronto-temporal 

em estágio avançado, sendo que não tem mais proposta de tratamento da 

doença em ambiente hospitalar, entretanto, como apresenta quadro de 

traqueostomia com sonda vesical, enteral, e considerando o risco de 

infecções hospitalares, o médico especialista que o acompanha orientou 

tratamento domiciliar com cuidados de Home-Care, sob a supervisão de 

equipe multidisciplinar. Assevera que o pedido foi encaminhado pele 

Ouvidoria da Secretaria de Saúde do Estado, de onde foram 

encaminhados pedidos de providências às Secretarias de Saúde do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, contudo tais tentativas 

restaram infrutíferas. Pontua não ter condições financeiras de realizar o 

tratamento médico o qual necessita, não havendo outra saída senão 

recorrer ao Poder Judiciário visando o fornecimento do tratamento 

Home-Care. Pondera que o Estado deve garantir ao cidadão o tratamento 

especializado, justificando que o direito à saúde é direito fundamental e 

indisponível, nos termos do art. 196 a 200 da Constituição Federal. Pugnou 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT (ID nº 11044927), o qual emitiu parecer (ID nº 

11089542), confirmando a patologia que acomete a parte Autora, bem 

como informou da necessidade da realização do tratamento médico 

pleiteado. Foi deferido o provimento antecipatório, consoante se extrai da 

decisão de ID nº 11095155. Devidamente citado, o Requerido Município de 

Cuiabá apresentou Contestação (ID nº 11326779), apresentando 

impugnação ao valor da causa, bem como alega, em sede de preliminar, a 

sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos. Réplica acostada aos autos (ID nº 11714064), tendo a parte 

Autora rechaçado todos os pontos abordados pelo Requerido, ratificado 

os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos pedidos. 

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID nº 11811398), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pela confirmação da medida 

antecipatória e a procedência da ação. O Estado de Mato Grosso se 

manifestou nos autos informando que o Requerente veio a óbito no dia 

19.12.2017 (ID nº 12390165). 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 determinar aos Requeridos que procedam com 

todos os meios necessários para viabilizarem imediatamente o atendimento 

domiciliar Home-Care, através de toda a equipe multidisciplinar necessária 

para a boa manutenção da saúde do Autor, com equipe multidisciplinar 

incluindo médico, fisioterapia, nutricionista e enfermagem, além de todos 

os insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, 

nos termos da requisição formulada pelo médico especialista (ID nº 

11042604). Partindo de uma minuciosa análise do escorço fático e da 

malha documental acostada aos autos, verifica-se que o Requerente 

estava internado no Hospital de Câncer de Cuiabá, onde deu entrada por 

Pneumonia Broncoaspirativa, evoluindo com traquestomia e demência 

fronto-temporal em estágio avançado, sendo que não tem mais proposta 

de tratamento da doença em ambiente hospitalar, entretanto, como 

apresenta quadro de traqueostomia com sonda vesical, enteral, e 

considerando o risco de infecções hospitalares, o médico especialista que 

o acompanha orientou tratamento domiciliar com cuidados de Home-Care, 

sob a supervisão de equipe multidisciplinar. Ademais, constata-se que, 

após o deferimento da tutela provisória, Requerente veio a óbito no dia 

19.12.2017 (ID nº 12390184). Por ser direito personalíssimo e 

intransmissível, não é juridicamente possível a sucessão processual. 

Logo, a morte do Autor acarreta, por motivo superveniente, a falta de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a 

impor a extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, VI e IX 

do CPC/2015), senão vejamos: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 

processual; (...) IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal; (...)”. Nessa mesma linha segue a 

doutrina de Nelson Nery Junior (in Código de Processo Civil anotado e 

legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 505)., 

in verbis: “Na verdade a causa de extinção do processo é a 

intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. 

Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito valer na ação for 

intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito”. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou 

nesse sentido, reconhecendo a natureza personalíssima do direito a 

saúde, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. ÓBITO DO IMPETRANTE NO 

CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

NOS TERMOS DO ART. 267, IX DO CPC. 1. Mandado de segurança 

impetrado para garantir ao impetrante o direito à internação em UTI. 2. 

Óbito do impetrante ocorrido após a concessão da liminar e antes da 

prolação da sentença. Fato superveniente noticiado em contra-razões de 

apelo e desconsiderado pelo Tribunal a quo, embora instado a 

manifestar-se através de embargos declaratórios. 2. Embora haja omissão 

no julgado, que analisou o mérito da impetração, quanto à existência de 

fato superveniente, não deve ser anulado o acórdão por violação ao art. 

535 do CPC, mas extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 267, IX do CPC porque, in casu, a aplicação das regras processuais 

adequadas a ninguém aproveitará. 3. Hipótese de ação personalíssima, 

cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros. 4. Recurso 

especial provido para extinguir o feito sem julgamento do mérito”. (REsp 

703.594/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

06/12/2005, DJ 19/12/2005, p. 352). Não destoa deste entendimento a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: 

“APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – INTERNAÇÃO EM HOME CARE – URGÊNCIA E NECESSIDADE 

NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO 

– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 2. "[...] Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço 

de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade. [...],.” (Reenec 

121938/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)"”. 

(Apelação / Remessa Necessária 39044/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). 

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO 

OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 

DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — 

PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Constatado o óbito 

do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a 

extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, 

VI e IX do Código de Processo Civil. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 

de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a 

condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em 

seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas 

pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. 

(Apelação / Remessa Necessária 2699/2017, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/07/2017, Publicado no DJE 26/07/2017). Portanto, ante a perda 

superveniente do objeto da ação, impõe-se a extinção do processo, sem a 
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resolução do mérito. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a 

fundamentação exposta, revogo a tutela provisória de urgência 

anteriormente deferida e JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, VI e IX, 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, mantendo-os suspensos por força do art. 12 da Lei nº 

1.060/50. 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, 29 de agosto de 2017. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024696-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANGELINA SERRA GALLO (IMPETRANTE)

MARCELO DA CUNHA MARINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1024696-84.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por MARIA EVANGELINA SERRA GALLO contra 

ato indigitado coator da lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão da 

ordem mandamental para que seja reconhecido o direito líquido e certo da 

Impetrante, de modo que não haja a incidência do ICMS em suas 

operações de transferência de seu gado vivo de estabelecimentos 

situados no Estado de Mato Grosso com destino aos seus 

estabelecimentos situado nos Estados de São Paulo e Goiás. Aduz, em 

síntese, que é pecuarista e proprietária das fazendas Santa Vera, 

localizada no município de Barra do Garças, bem como possui 

propriedades em outros Estados da Federação, sendo a Fazenda Figueira, 

localizada em Serrana (SP) e Santo Angelo, localizada em Caçu (GO). 

Assevera que uma de suas atividades preponderantes é justamente a 

pecuária de cria, recria e engorda de bovinos, sendo que, para melhor 

aproveitamento da capacidade produtiva de suas propriedades, bem como 

para promover a cria e recria e engorda das rezes, se faz necessário, em 

algumas épocas, a transferência de parte do rebanho da Fazenda 

localizada na cidade de Barra do Garças para outras fazendas 

localizadas nos outros Estados. Pontua que para cada transferência de 

rebanho de uma propriedade para outra, a autoridade Impetrada exige o 

recolhimento do ICMS, ainda que não haja a transferência de titularidade 

do gado, violando, desta maneira, o seu direito líquido e certo, haja vista 

que a transferência interestadual de bovinos entre fazendas, sem a 

transferência de propriedade dos bens, não gera incidência do referido 

imposto. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi 

deferida a medida liminar (ID nº 9457129). O Estado de Mato Grosso 

prestou Informações (ID nº 9694047), alegando, sem sede de preliminar, a 

carência da ação, e, no mérito, pugnou pela denegação da ordem 

mandamental, fundamentando sobre a legalidade da cobrança do ICMS 

entre operações interestaduais entre estabelecimentos distintos. Parecer 

Ministerial acostado aos autos (ID nº 10064643), tendo o ilustre 

representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do 

presente feito independentemente do pronunciamento da instituição. 

Irresignado com a decisão retro, o Estado de Mato Grosso interpôs 

Recurso de Agravo de Instrumento, cumprindo o disposto no art. 1.018 do 

CPC/2015 (ID nº 10083383). 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. Suscitada questão preliminar, passo a 

análise. PRELIMINAR Da Carência da Ação. Em que pese todas as 

alegações expostas pela autoridade coatora, referida preliminar se 

confunde com o mérito da presente ação, uma vez que constitui um dos 

seus pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise 

meritória. Portanto, afasto mencionada preliminar. DO MÉRITO Não é 

demais salientar que o Mandado de Segurança é o 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. 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. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja 

reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante, de modo que não haja a 

incidência do ICMS em suas operações de transferência de seu gado vivo 

de estabelecimentos situados no Estado de Mato Grosso com destino aos 

seus estabelecimentos situado nos Estados de São Paulo e Goiás. 

Partindo de uma minuciosa análise dos fatos expostos e da documentação 

acostada aos autos, entendo como demonstrado o direito líquido e certo 

da parte Impetrante. Isso porque, como se denota nos documentos de ID 

nº 8383799 e seguintes, a atividade praticada pela Impetrante não constitui 

fato gerador que se amolda da hipótese de incidência do CIMS, posto se 

tratar de mera remessa de bens do ativo imobilizado para uso fora do 

estabelecimento, não ocorrendo, no caso, a transferência da titularidade 

dos objetos ora transferidos. A este respeito, como bem prepondera a 

majoritária doutrina pátria, a simples transferência de mercadorias de um 

estabelecimento para outro, quando estes são de propriedade do mesmo 

titular, não causa fato gerador do ICMS. Podemos concluir, após atenta 

análise do art. 155, II da Constituição Federal, que a circulação que o artigo 

se refere, não condiz com a simples movimentação física da mercadoria, 

mas do ato que transfere sua propriedade. Mediante o raciocínio, 

evidencia o Professor Ives Gandra da Silva Martins, ipsis litteris: “(...) Hoje, 

tanto na doutrina quanto na jurisprudência, há uma certa uniformidade de 

entendimento no sentido de que a "circulação" a que se refere a 

Constituição para efeito de determinar a hipótese de incidência tributária é 

a jurídica. Portanto o bem, para ser objeto de operação de circulação 

ensejadora da incidência tributária, precisa implicar transferência de 

propriedade ou da posse em direção ao consumo (...)” (in Curso de Direito 

Tributário, vol. 2, Edições: CEJUP). Destarte, o deslocamento de bens ou 

mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, por si, não se 

subsume a hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência 

do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com 

a transferência da propriedade. Outrossim, no que pertine à incidência da 

exação em hipóteses análogas à sub examine, tem aplicação o teor da 

Súmula nº 166 do STJ, a saber: “Súmula 166: Não constitui fato gerador de 

ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro 

estabelecimento do mesmo contribuinte”. Nesse sentido, convém trazer à 

baila a remansosa jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, 

senão vejamos: “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. 

DESLOCAMENTO DE MERCADORIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA 

OUTRO DA MESMA EMPRESA, SEM A TRANSFERÊNCIA DE 
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PROPRIEDADE. NÃO VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2011. O entendimento adotado no 

acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o simples deslocamento de 

mercadoria de um estabelecimento para outro da mesma empresa, sem a 

transferência de propriedade, não é hipótese de incidência do ICMS. Para 

caracterização da violação à reserva de plenário é necessário que a 

decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a 

Constituição Federal, o que não ocorreu na espécie. Agravo regimental 

conhecido e não provido”. (STF - ARE: 737519 RS, Relator: Min. ROSA 

WEBER, Data de Julgamento: 05/11/2013, Primeira Turma, Data de 

Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) – 

Destacamos. Por derradeiro, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa do entendimento acima, 

segundo o qual a mera remessa de bens não faz incidir o imposto 

estadual. Vejamos a ementa, in verbis: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – 

TRANSFERÊNCIA DE BENS DE SUA PROPRIEDADE PARA FILIAIS – NÃO 

INCIDÊNCIA DE ICMS – SÚMULA 166 DO STJ – AUSÊNCIA DE FATO 

GERADOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 

CONCESSÃO LIMINAR – AMBITO MAIS RESTRITO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera 

transferência, ainda que interestadual, de bens do ativo imobilizado entre 

estabelecimentos do mesmo contribuinte (Súmula 166 do STJ). 2. É cabível 

o Mandado de Segurança na forma preventiva quando o impetrante visa 

se resguardar de autuações pelo não pagamento de ICMS sobre 

operações de mero deslocamento de mercadorias/maquinários entre 

estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, destarte, sem 

que haja o intuito de mercancia (venda da mercadoria). Precedentes do 

STJ. (AgRg no AgRg no Recurso de Mandado de Segurança Nº 30.616 – 

AC-2009/0196434-4). 3. Agravo parcialmente provido”. (AI, 147313/2013, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/07/2014, Data da publicação no DJE 25/07/2014). 

Nesse diapasão, cabe ressaltar que o Estado está sim cobrando o ICMS 

pela mera transferência física de bens entre propriedades pertencentes à 

Impetrante, circunstância que, nos termos do entendimento acima citado, 

afigura-se ilegal, restando incontroversa a existência de ameaça concreta 

ao direito da demandante. Daí porque se impõe a concessão da ordem. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto a 

preliminar arguida, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para declarar o 

direito líquido e certo da Impetrante, devendo a autoridade coatora se 

abster de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre as operações de 

remessa de rebanho bovino “em pé” entre seus próprios estabelecimentos 

(fazendas próprias ou arrendadas), em operações internas ou 

interestaduais, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

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 nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Com fundamento no art. 

14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo 

do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, 

em vista do reexame necessário da sentença. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 

de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030962-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JUNIOR DE LIMA (AUTOR(A))

Clara Yara de Figueiredo Fortes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1030962-87.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: EDSON JUNIOR DE 

LIMA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 10183457). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 
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Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
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11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000160-09.2017.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: ALMIRA RODRIGUES 

DE AMORIM REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719786). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 
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LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 
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11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009060-15.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ÉCIO JOSÉ LEMER DO 

COUTO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719485). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no 

quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica 

ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 
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AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1022762-28.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: EDILSON GODOI 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 10183457 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 
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Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000115-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CARVALHO DE CASTRO (AUTOR(A))

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000115-39.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: TEREZINHA 

CARVALHO DE CASTRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 
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Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8815983). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 
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que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003660-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE DE MAGALHAES (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003660-83.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE DE 

MAGALHÃES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9189917 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 
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não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 
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ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015605-67.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: AGUIMAR MARIA DA 

SILVA BOERI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8755489). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 
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Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 
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CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015611-74.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SILVANA CRISTINA 

SILVA BATISTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8756053). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 
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efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 
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houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015615-14.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: LEONARDO RIBEIRO 

BARROS SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8756314). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 295 de 529



REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015840-34.2017.8.11.0041
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015840-34.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JOSENEL FERREIRA 

DE ARRUDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8756916). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 
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Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005397-58.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: EVANDRA PEDRO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 298 de 529



Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8812654). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 299 de 529



MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017960-84.2016.8.11.0041
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DAIANA CARVALHO COSTA (AUTOR(A))

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017960-84.2016.8.11.0041 (PJE5) REQUERENTE: DAIANA CARVALHO 

COSTA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719682). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 
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artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 
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reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020013-38.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ELIAS MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719711). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 
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entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
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MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020077-48.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: VILMA RIBEIRO DE 

ATAIDES SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719717). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 
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tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 
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virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1010666-78.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

LOPES YUNES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719531). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 
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CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 
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citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020031-59.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ELIAS MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719711). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013544-73.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: CALCI JOSÉ DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 6719612). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a parte requerente deixou transcorrer in albis o 

prazo para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 
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Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para o 

autor, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005417-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA IONARA ANZOLIN ALVES (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005417-49.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SILVANA IONARA 

ANZOLIN ALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 
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seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8813948). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 
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(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005416-64.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: NILZA HELENA 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8810809). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 
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eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 
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prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005413-12.2016.8.11.0041
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JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005413-12.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA REGINA 

BORGES DE CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8812787). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 
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1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 
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7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005411-42.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

DE SOUZA E SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8811198). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 
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íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 
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percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005399-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EXPEDITA CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005399-28.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: EXPEDITA CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8812446). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
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MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
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valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 29 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011159-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MORAIS OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Informações Cadastrais - SEFAZ - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011159-21.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por MORAIS OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA. – ME 

contra ato indigitado coator da lavra do GERENTE DE INFORMAÇÕES 

CADASTRAIS DA SEFAZ/MT, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão da segurança para que seja 

determinada a reinclusão definitiva da Impetrante no Simples Nacional, bem 

como que seja declarada a nulidade do ato administrativo que culminou na 

sua exclusão do referido sistema. Aduz, em síntese, que foi excluída do 

Simples Nacional e notificada por meio da notificação nº 

289926/1627/68/2016 de 13.12.2016, da qual somente teve ciência no dia 

seguinte, quando tentou gerar guia “DAS” referente a novembro de 2016. 

Assevera que o motivo da exclusão se refere à suposta omissão de 

receita bruta e/ou o não recolhimento dos tributos (ou recolhimento a 

menor), com relação aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. Alega que 

não houve omissão de receita, mas sim, simples erro de 

digitação/informação na declaração retificadora, o qual configura fato 

isolado no seu dia a dia, e foi devidamente consertado, sem acarretar 

prejuízo ao Erário. Pontua que não recebeu nenhum comunicado eletrônico 

acerca da exclusão, tendo apresentado recurso administrativo, o qual foi 

sumariamente rejeitado pela autoridade tida por coatora em 22.02.2017. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi 

indeferida a medida liminar, consoante decisão de ID nº 6148975. O Estado 

de Mato Grosso manifestou-se nos autos (ID nº 8190130), pugnando, no 

mérito, pela denegação da ordem, sob o argumento de que o ato que 

excluiu a Impetrante do regime do Simples Nacional se deu em perfeita 

consonância ao ordenamento jurídico vigente. O ilustre representante do 

Parquet apresentou parecer técnico (ID nº 8348443), pronunciando-se 

pelo prosseguimento do presente feito independentemente da 

manifestação daquela 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. Não é demais salientar que 

o Mandado de Segurança é o 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. 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. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja 

determinada a reinclusão definitiva da Impetrante no Simples Nacional, bem 

como que seja declarada a nulidade do ato administrativo que culminou na 

sua exclusão do referido sistema. Partindo de uma minuciosa análise dos 

fatos expostos e da documentação acostada aos autos, entendo como 

não demonstrado o direito líquido e certo da parte Impetrante. Isso porque, 

conforme se observa no Termo de Exclusão do Simples Nacional (ID nº 

6042286), verifica-se que a Impetrante declarou no PGDAS-D valores 

menores do que os realmente auferidos a título de receita bruta, deixando, 

por conseguinte, de recolher o imposto devido. Ademais, denota-se que, 

quanto ao período de apuração de janeiro/2016, a Impetrante entregou a 

declaração original e uma retificadora, esta última enviada após o 

recebimento da notificação nº 289926/1627/68/2016 de 13.12.2016 (ID nº 

6042301 e 6042306), resultando em valor total idêntico ao apurado pelo 

Fisco. Todavia, com relação ao período de apuração de fevereiro/2016, é 

possível notar um equívoco cometido pela Impetrante, e, embora a mesma 

tenha se justificado nas razões da inicial, não estou convencido do seu 

direito líquido e certo, haja vista que o Fisco apurou como Receita Bruta a 

quantia de R$ 195.059,08 (cento e noventa e cinco mil e cinquenta e nove 

reais e oito centavos), mas a Autora declarou originalmente R$ 199.517,56 

(cento e noventa e nove mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e 

seis centavos) e depois retificou para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), sendo que ambas as declarações foram enviadas no mês de 

março/2016. Dessa maneira, entendo que restou constatada a prática 

reiterada de infração tributária, justificando, por conseguinte, a medida 

restritiva da Administração Pública, consubstanciada no Termo de 

Exclusão do Simples Nacional nº 289926/1627/68/2016, que excluiu a 

Impetrante do Simples Nacional, nos termos do art. 29, V da Lei 

Complementar nº 123/2006, in verbis: “Art. 29. A exclusão de ofício das 

empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: (...) V - tiver 

sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei 

Complementar; (...)”. Daí porque se impõe a denegação da ordem 

vindicada. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. 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 nº 12.016/09. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013518-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES NEVOA (IMPETRANTE)

TALITHA LAILA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas (IMPETRADO)

 

Certifico que intimo a parte autora da decisão proferida nos autos, cujo 

teor segue transcrito:"Vistos.1. Cuida-se de Mandado de Segurança Com 

Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars, impetrado por Marcelo Lopes 

Nevoa, contra ato do Sr. Marcelo Aparecido de Souza, Titular da Gerência 
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do ITCD e Outras Receitas da Secretaria do Estado de Fazenda do Estado 

de Mato Grosso, objetivando a suspensão dos efeitos do protesto da CDA 

nº 2017479340. 2. Por cautela, o pedido de liminar será apreciado após as 

informações prestadas pela autoridade coatora. 3. Assim, notifique-se a 

autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 

12.016/2009). 4. Decorrido o prazo, com ou sem informações, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos, para a apreciação do 

pedido de liminar. 5. Cumpra-se com as providências necessárias..." BEM 

COMO PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, DEPOSITAR A DILIGÊNCIA 

DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$-32,80 (TRINTA E DOIS 

REAIS E OITENTA CENTAVOS), POR MEIO DE GUIA JUDICIAL, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE 

COATORA. Cuiabá-MT., 29 de agosto de 2018 JANEIDE MARIA DA CRUZ 

SOUZA NEVES

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001403-74.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HERCULANO TEIXEIRA (REQUERENTE)

TATYANE FIORI DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE II - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 

1001403-74.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSE HERCULANO TEIXEIRA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 1. Compulsando os 

autos, verifico que o presente feito veio redistribuído para esta Vara, 

advindo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, conforme 

decisão de id nº 13633961. 2. Inicialmente, tenho que a Fazenda Pública 

do Estado de Mato Grosso é parte necessária para figurar no polo passivo 

da presente ação, porquanto é competente por sua instituição e cobrança. 

3. Nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50 e do artigo 3º, § 2º da Lei 

Estadual 7.603/2001, para que as partes sejam beneficiadas com a 

Assistência Judiciária, é necessário que se acoste nos autos, além da 

declaração de que não tem condições de pagar as custas processuais 

sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família, a prova de seu 

rendimento mensal. No entanto, não foram satisfeitas as condições 

impostas pela legislação vigente, bem como não houve o pagamento das 

custas judiciais. 4. Deste modo, nos termos do artigo 321, § único, do CPC, 

concedo a parte requerente o prazo de 30 (trinta) dias para que 

providencie a regularização correta do polo passivo da presente ação 

bem como pague as custas processuais ou comprove sua precária 

situação econômica, com cópia com cópia do holerite dos últimos três 

meses ou Declaração de Imposto de Renda do último ano, de forma a 

demonstrar que o pagamento das custas judiciais poderá comprometer 

seu sustento e de sua família, além do que especifique os pedidos da 

petição inicial. 5. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá, 20 de agosto de 2018. 

Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010182-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1010182-92.2018.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 33.400,57; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[EXCLUSÃO 

- ICMS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A Parte Ré: 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 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. 

CUIABÁ , 29 de agosto de 2018. Atenciosamente, LEANDRO CEZAR REY 

LEITAO DE FIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL 

ESTADUAL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. DESEMBARGADOR MILTON 

FIGUEIREDO FERREIRA, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: 

(65) 36486733

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001731-04.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO PLINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

CLAUDECI MEDEIROS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1001731-04.2018.8.11.0001; Valor causa: 

R$ 939,35; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORIVALDO PLINIO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLAUDECI MEDEIROS 

DE SOUZA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT, ESTADO DE MATO GROSSO 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. CUIABÁ , 29 de agosto de 2018. Atenciosamente, 

LEANDRO CEZAR REY LEITAO DE FIGUEIREDO Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AV. 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: (65) 36486733

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003417-65.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER FREITAS SOUTO (REQUERENTE)

GUILHERME GUERINO BORGES (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1003417-65.2017.8.11.0001; Valor causa: 

R$ 11.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: KLEBER FREITAS SOUTO Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO 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. CUIABÁ , 29 de agosto de 

2018. Atenciosamente, LEANDRO CEZAR REY LEITAO DE FIGUEIREDO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AV. DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: (65) 36486733

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003012-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY BERTUCCI (REQUERENTE)

SIDNEY BERTUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DECISÃO Autuação 01/11/2017 Última distribuição 19/12/2017 

Valor da causa R$ 20.000,00- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 1003012-29/2017 REQTE: SIDNEY 

BERTUCCI– CPF Nº 03.533.064/0001-46 REQDA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

792 Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta eletronicamente em 

01/11/2017, inicialmente no Juizado Especial da Fazenda Pública de 

Cuiabá, via PJe, por SIDNEY BERTUCCI– CPF Nº 03.533.064/0001-46, em 

desfavor da MUNICIPIO DE CUIABÁ, qualificados na exordial, em que 

pretende liminar para determinar ao Requerida que promova a exclusão do 

nome do Requerente do Cartório Distribuidor do Fórum da Capital, e ainda a 

baixa nos registro, com a finalidade de possuir Certidão Negativa de 

Débitos Fiscais, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplicação de 

multa diária, com valor a ser estipulado pelo Juízo. Ampara a sua 

pretensão à concessão da antecipação dos efeitos da tutela à vista dos 

requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, requereu 

fosse julgada totalmente procedente a presente ação para ser declarada a 

inexistência dos débitos fiscais referente às CDA’s nºs 221725, 363149, 

953413, 929154, 970599, 1109290, 1404545, 225557 e 246776, que 

originaram Execuções Fiscais n.ºs 3922-31/2009 - Cód. 369241; 

1831-31/2010 - Cód. 412421; 41840-35/2010 - Cód. 708828, 

51790-63/2013 - Cód. 848445, em razão da quitação do débito e ainda, 

seja condenado o Município Requerido, através de arbitramento, a pagar a 

quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação pelos danos 

morais, ao Requerente e havendo interposição de recurso, seja o 

Município Requerido condenado ao pagamento das custas processuais e 

os honorários advocatícios. Por fim, requereu a concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça. À causa foi atribuído o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais). – ID n.º 10546850. Junto à inicial trouxe os documentos 

ID’s n.ºs 10546862, 10546870, 10546874, 10546881, 10546898, 

10546912, 10546929, 10546936, 10546936, 10546944, 10546954, 

10546964, 10546977, e 10547004. Em 16/11/2017 a MMª. Juíza de Direito 

Titular do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, Dra. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva, proferiu decisão, declarando de 

ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e 

jugar esta ação, declinando da competência em favor desta Vara 

Especializada de Execuções Fiscais - ID n.º 10725455. Em 19/11/2017 os 

autos foram redistribuídos a este Juízo – Evento n.º 14153124, vindo à 

conclusão em 15/03/2018 - Evento n.º 15013769. Autos eletrônicos em 

gabinete, na data de 04/05/2018 o Autor, através de seu Advogado, 

requereu a movimentação no presente processo, tendo em vista o pedido 

de tutela de urgência – ID n.º 13031888. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Acerca do pedido concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça, postulado pelo Autor quando da distribuição da presente Ação 

Ordinária, não há mais qualquer discussão quanto à possibilidade da sua 

concessão, mormente quando tal direito está estabelecido expressamente 

no Art. 98 do CPC/2015, verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. (negritei). Com efeito, quanto à 

PESSOA NATURAL, o Legislador estabeleceu que o seu estado de 

insuficiência é presumido, juris tantum, nos termos do § 3º do Art. 99 do 

CPC/2015, sendo que o ônus de provar a inexistência ou o 

desaparecimento da condição de pobreza é da parte adversa, ex vi. Art. 

99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, 

na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. ... § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. ... (negritei). Ademais, para 

a concessão do benefício da gratuidade, basta a simples afirmação, na 

própria petição inicial ou no curso do processo, do estado de insuficiência 

de recursos pela parte, não dependendo a sua concessão de declaração 

firmada de próprio punho pelo hipossuficiente. Nesse sentido, a 

jurisprudência dos nossos Tribunais é pacífica, ex vi: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA – 

IMPOSSIBILIDADE DO ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA 

APELADA – PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA - ART. 5°, 

LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. 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, Ap 83696/2016, Julgado em 

09/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) “APELAÇÃO CÍVEL. 

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DE ACORDO COM O ART. 4°, § 1°, 

DA LEI N° 1.060/50, DEVE SER CONCEDIDA MEDIANTE SIMPLES 

AFIRMAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE PAGAR 

AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM 

PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA. MILITA EM FAVOR DO 

PETICIONÁRIO PRESUNÇÃO JURIS TANTUM, A QUAL, SOMENTE COM 

PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO, A CARGO DA OUTRA PARTE, PODE 

DESAPARECER. (...). NO CASO CONCRETO, A PARTE IMPUGNANTE NÃO 

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE ERA SEU. BENEFÍCIO MANTIDO. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (TJRS, Décima Quinta 

Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Apelação Cível 

Nº 70068634898, Julgado em 08/06/2016). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. REQUISITO LEGAL PARA A CONCESSÃO À PESSOA FÍSICA. 

SIMPLES AFIRMAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTS. 4º E 5º DA LEI Nº 

1.060/50. RECURSO PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária basta a simples afirmação da parte de que não tem 

condições de arcar com as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família.” (TJMT, DES. 

ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, AI 

152017/2013, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014). Por 

tais fundamentos, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos 

do Art. 98 do CPC/2015, para DETERMINAR ao Sr. Gestor Judiciário que 

promova às anotações de praxe na Distribuição e no Sistema PJe. Quanto 

ao pedido de concessão de liminar da tutela provisória – antes da citação 

ou oitiva do Município Requerido – registra-se que só é possível quando de 

trata de tutela de urgência (Art. 300, § 2º, CPC/2015) ou de evidência 

(satisfativa), previstas nas hipóteses dos incisos II e III do Art. 311, 

conforme delimita Paragrafo único desse mesmo dispositivo, todos do 

mesmo Codex. Destaca o Professor Fredie Didier Jr.[1] que: “Decisão 

liminar deve ser entendida como aquela concedida in limine litis, isto é, no 

início do processo, sem que tenha havido ainda a citação ou a oitiva da 

parte contraria. Assim, tem-se por liminar apenas um conceito tipicamente 

CRONOLOGICO, caracterizado apenas por sua ocorrência em 

determinada fase do processo e continua “liminar não é substantivo. 

Liminar é a qualidade daquilo que foi feito no inicio (in limine). Adjetivo, 

pois.” (negritei). E continua o festejado Doutrinador[2]: “A tutela provisória 

de urgência poderá ser concedida liminarmente quando o perigo da 

demora estiver configurado antes ou durante o ajuizamento da demanda. 

Caso não haja risco de ocorrência do dano antes da citação do réu, não 

há que se concedê-la em caráter liminar, pois não haverá justificativa 

razoável para a postergação do exercício do contraditório por parte do 

demandado” (sem destaque no original). Além disso, não se pode 

esquecer que, para que tal ocorra, 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. 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”). Além 

disso, ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato 

administrativo está em consonância com a legislação pertinente, com a 

Constituição e os Princípios Gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo, segundo jurisprudência pacificada do E. Supremo 

Tribunal Federal, ex vi: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. (...) 

IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. .... 

RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO 

DESPROVIDO.” (STF, Primeira Turma, Relator: Min. LUIZ FUX, ARE 968607 

AgR, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 

14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016) No presente caso, o Autor fez pedido de 

tutela de urgência de natureza antecipada, asseverando a inexistência 

dos débitos fiscais decorrentes das CDA’s nºs 221725, 363149, 953413, 
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929154, 970599, 1109290, 1404545, 225557 e 246776, que originaram 

Execuções Fiscais n.ºs 3922-31/2009 - Cód. 369241; 1831-31/2010 - Cód. 

412421; 41840-35/2010 - Cód. 708828; 51790-63/2013 - Cód. 848445, em 

razão da quitação dos créditos executados no Mutirão de 2016. 

Pretendendo comprovar o alegado anexou aos autos os seguintes 

documentos: 1. Termo de Conciliação – Termo de Parcelamento n.º 

56859/2016, acordado em 02/12/2016, no valor de R$ 20.773,32 (vinte mil, 

setecentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos) – ID n.º 

10546881; 2. Documentos de Arrecadação Municipal – DAM – ID’s n.ºs 

10546898, 10546912, 10546929, 10546936, 10546944, 10546954. 3. 

Extrato do Contribuinte expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá – ID 

n.º 10546964. Pois bem. Em sede de análise de cognição sumária da 

documentação juntada a estes autos eletrônicos, verifica-se que não é 

capaz de demonstrar a boa aparência do direito do Requerente e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência. Com efeito, 

ainda que o parcelamento enseja a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, e não a sua extinção, o que não decorre apenas da previsão 

legal contida no Art. 13 da LC Municipal n.º 417/2016[3] ou de obrigação 

pactuada entre as Partes (Termo de Conciliação – Termo de Parcelamento 

n.º 56859/2016 – ID n.º 10546881), mas do próprio Código Tributário 

Nacional, em seu Art. 151[4], é de se ressaltar que tal acordo foi firmado 

somente em 02/12/2016, as ações executivas foram propostas em 2009 

(Cód. 369241), em 2010 (Códs. 412421 e 708828) e em 2013 (Cód. 

848445), mas o pedido liminar formulado pelo Autor restringe-se à 

EXCLUSÃO de seu nome do Cartório Distribuidor do Fórum da Capital, 

promovendo-se as baixas nos registro, com a finalidade de obter Certidão 

Negativa de Ações Cíveis. Entretanto, apesar de haver nos autos 

documentos que demonstram que as CDA’s executadas (de nºs 221725, 

363149, 953413, 929154, 970599, 1109290, 1404545, 225557 e 246776) 

foram objetos da NEGOCIAÇÃO ocorrida em 02/11/2016, durante o 

MUTIRÃO FISCAL DE 2016, que restou devidamente adimplida (ex vi 

Extrato do Contribuinte e Documentos de Arrecadação Fiscal – DAM), a 

determinação da emissão de Certidão Negativa por este Juízo está 

condicionada ao ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos respectivos processos 

de execuções fiscais, após serem proferidas as sentenças nos 

respectivos autos, com certidão dos seus trânsitos em julgado e com o 

recolhimento das custas processuais, pelo próprio Executado (Princípio da 

Causalidade). Nesse sentido, é a determinação da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça 

deste Estado, contida nos seus Arts. 122, § 3º e 126, a que se sujeitam as 

determinações deste Juízo, verbis: “Seção 9 – Da Emissão Eletrônica e 

Gratuita de Certidões On Line na Primeira Instância Art. 122. A certidão de 

distribuição emitida on line terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data de sua emissão, bem como conterá um código alfanumérico 

para conferência de sua autenticidade. (...) . § 3º A emissão da certidão 

on-line apenas ocorrerá se não for constatado pelo sistema informatizado 

nenhum registro em desfavor do interessado, e, cuja busca resulte 

expressamente na locução "NADA CONSTA". Art. 126. Processos 

arquivados em definitivo serão excluídos da busca para análise com fins 

de emissão de certidão negativa.” (negritei). Por outro lado, uma vez 

inexistente a probabilidade do direito do Autor (“fumus boni juris”), 

desnecessário se faz a análise do segundo requisito, v.g., perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, para concessão da tutela de 

urgência vindicada. Por tais fundamentos, não se evidenciando no caso 

presente o fumus boni juris do Autor (Art. 300 do CPC/2015[5]), INDEFIRO 

o pedido liminar vindicado, para exclusão do nome do Autor do Cartório 

Distribuidor do Fórum da Capital, e ainda a baixa nos registros das 

Execuções Fiscais que lhe foram promovidas pelo Município de Cuiabá, 

com a finalidade de se obter Certidão Negativa de Ações Cíveis, até 

julgamento final da presente ação. INTIME-SE a Parte Requerente desta 

decisão imediatamente (PJe e DJe). A seguir, 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[6]. Havendo juntada de novos documentos com a 

contestação, DÊ-SE VISTAS à Parte Autora para impugnação, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 350 do CPC/2015[7] (Ato 

Ordinatório). Após, decorrido os prazos acima assinalados, com ou sem 

contestação da Fazenda Pública Municipal, ou, com ou sem a impugnação 

da Parte Autora, certifique-se e voltem os autos à conclusão. 

PUBLIQUE-SE (DJe). CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 13 de agosto 

de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito 

prn [1]. in Curso de Direito Processual Civil, 11ª ed., 2016, Editora 

JusPoddivm, pag. 592. [2]. Ob. Cit, pag. 593. [3]. Art. 13 – LC 417/2016: O 

parcelamento decorrente da transação prestar-se-á à suspensão da 

execução fiscal quando o débito estiver ajuizado. [4]. Art. 151 CTN.: Art. 

151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o 

depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos 

termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a 

concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a 

concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies 

de ação judicial; VI – o parcelamento. [5] . Art. 300 CPC/15: 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. [6]. 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 (...). [7] 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 55533 Nr: 4333-31.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PICO DO AMOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 Intimo o executado para manifestar-se sobre a decisão de fls. 93 , tendo 

o pedido de vista dos autos deferido conforme requerido ás fl. 91 no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 368807 Nr: 5029-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, DURVAL TEODORO DE 

MELO - PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5029-13.2009.811.0041, 

Protocolo 368807, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38502 Nr: 482-83.2018.811.0082

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇAO AGUAÇU LTDA - EPP E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJ MINERAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Dilma Guimarães Novais - OAB:8.892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA GONÇALVES PINHO 

PIANA DE FARIA - OAB:106.880 MG

 Diante do exposto, em cumprimento ao ato deprecado, acolho a 

manifestação das partes para REVOGAR a nomeação de fls. 516 e, com 

fundamento no art. 465, § 6º c/c art. 156, §5º, ambos do CPC/2015 

NOMEIO para a produção da prova pretendida o Sr. HÉLIO CARLOS 
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MARQUES TAVARES, Engenheiro de Minas, devidamente inscrito no CREA 

sob o n. 1704651450 (PR00019939), com escritório profissional na Rua 

Machado De Assis, n. 13, Quadra 31, Bairro Santa Cruz, Cuiaba, MT, CEP 

78068192, telefone: (65) 99981-9853, 3642-5241, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso (CPC, art. 466, do 

CPC/2015).Desde já, fixo o prazo de 120 (cento vinte dias) dias para a 

entrega do laudo pericial (art. 465, do CPC/2015), a contar da ciência da 

data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início 

a produção da prova (art. 474, do CPC/2015), bem assim 

DETERMINO:1.INTIMAÇÃO das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso), 

indicarem assistente técnico (art. 465, §1º, do CPC/2015), ficando 

dispensada a apresentação de quesitos, eis que já juntados aos autos 

(fls. 481/494);2.Decorrido o prazo consignado no item 1., com ou sem 

manifestação das partes, promova-se a INTIMAÇÃO do perito para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a proposta de honorários, currículo 

com comprovação de especialização e contatos profissionais, em especial 

o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, §2º, do CPC/2015). No mesmo prazo, poderá o perito escusar-se 

por motivo de impedimento ou suspeição (art. 467, do CPC/2015); 

e3.Apresentada a proposta de honorários periciais – item 2. –, 

promova-se a INTIMAÇÃO das partes para, querendo, manifestarem-se a 

respeito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §3º, do 

CPC/2015).Decorrido o prazo fixado no item 3, com ou sem manifestação 

das partes, conclusos para deliberação.Intime-se e cumpra-se.Cuiabá, 24 

de agosto de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28209 Nr: 445-27.2016.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, GERCIO 

MARCELINO MENDONÇA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSESSORA TECNICA DA CAP DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESESENVOLVIMENTO 

URBANO DE CUIABÁ, DIRETORA DE GERENCIAMENTO URBANO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESESENVOLVIMENTO 

URBANO DE CUIABÁ, Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano de Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, GABRIELA BENINE - 

OAB:OAB/MT 15.869, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, Mauricio Aude - OAB:MT 4667, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, RODOLFO RUIZ 

PEIXOTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:7892

 Vistos.

Tendo em vista o caráter infringente dos embargos (fls. 231/241), 

intimem-se os impetrados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 350621 Nr: 11815-31.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO J. JOVÊ - 

OAB:4247, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, proceda-se a juntada da guia de execução penal que se 

encontra pendente.

Em seguida, elabore-se cálculo de pena, retificando-se o cálculo de fls. 

408, a fim de corrigir condenação constante na linha 01 das condenações, 

a qual foi redimensionada, conforme acórdão encartado aos autos. Ainda, 

excluindo-se a pena descrita na linha 04, vez que se trata da mesma 

mencionada na linha 01 e, por fim, considerando-se como interrupção os 

meses em que o apenado deixou de comparecer em Juízo.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 163595 Nr: 10914-68.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MELLO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21506/O

 Vista às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 497310 Nr: 36446-97.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BENEDITO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANNE NATHAINE TUNES 

DE OLIVEIRA TREMURA - OAB:13645/O

 1. Trata-se de pedido de progressão de regime formulado em favor do 

recuperando que cumpre pena de 09 anos de reclusão pela prática do 

crime de estupro de vulnerável.

2. Conforme consta do cálculo de fl. 118, o requisito objetivo foi alcançado 

em 25.07.2018.

3. Às fls. 169/171, o representante ministerial pugnou pela realização do 

exame criminológico em face do recuperando, com a nomeação de médico 

psiquiatra particular, com honorários arbitrados judicialmente, cujas custas 

deverão ser custeadas pelo estado de Mato Grosso.

4. Contudo, verifico que sobreveio nova condenação em face do 

recuperando (autos da ação penal nº 161-34.2000.811.0032- Cód. 2380, 

comarca de Rosário Oeste/MT), na qual o mesmo foi condenado a uma 

pena de 07 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 24 dias multa, em 

regime inicial semiaberto, conforme demonstrado pelos extratos 

processuais juntados às fls. 176/192.

5. Diante disso, antes de proferir qualquer tipo de decisão, determino seja 

oficiado ao Juízo da comarca de Rosário Oeste/MT, a fim de que envie a 

este Juízo, a guia de execução penal do recuperando JOSÉ BENEDITO DE 

ALMEIDA (ação penal nº 161-34.2000.811.0032- Cód. 2380), com a 

máxima urgência.

6. Aportando aos autos a referida PEP, dê-se vista ao Ministério Público, 

com posterior conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 78973 Nr: 11913-94.2005.811.0042

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ELÍDIA PENHA GONCALVES - OAB:2886-A, KELVYN 

RICHARD SILVA ALEIXO - OAB:20067/O

 O Tribunal de Justiça de Mato Grosso convocou o presente magistrado 

para participar do “I Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato 

Grosso”, nas instalações da Escola Superior da Magistratura de Mato 

Grosso, o qual ocorrerá nos dias 30 e 31 de agosto do corrente ano. Por 

este motivo, torna-se prejudicado o ato designado para o dia 30/08/2018. 

Sendo assim, redesigno-o para o dia 27/09/2018, às 14h45min.

Intime-se o penitente.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 349825 Nr: 10953-60.2013.811.0042
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 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DOS SANTOS FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:OAB-MT 19614

 Visto, etc.

Ante as informações trazidas pela Defesa, suspendo, por ora, a 

expedição de mandado de prisão em desfavor do recuperando Vinicius 

dos Santos Ferraz.

Outrossim, intime-se o patrono do penitente para que junte aos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovante atualizado de residência do 

apenado.

Com o aporte do referido documento aos autos, voltem-me conclusos.

 Lado outro, decorrido o prazo, sem que haja a juntada do comprovante 

determinado, expeça-se o mandado de prisão decretado às fls. 313.

 Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 495872 Nr: 35118-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN FERREIRA MARTINS, VICTOR HUGO 

DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - 

OAB:22297/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA OAB/MT 22.2297/O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mendionados

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 532148 Nr: 23887-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DA SILVA VIEIRA, LUIZ GONZAGA 

PEREIRA DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. FÁBIO DIAS FERREIRA OAB/MT 14.548

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DESPACHO:

INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. ___, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Jéssica Duarte

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 337067 Nr: 18178-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEANE MARIA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ KROMONSKI - 

OAB:10896, LILIAN CRISTINA FLORENZANO DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:14944, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB/MT 10896

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

17/10/2018, ÀS 13:40 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:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 379836 Nr: 21512-42.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO

Prazo:05

Intimando:DR. RAUL COELHO CURVO OAB/MT 11.732

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

17/10/2018, ÀS 15:20 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:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20.681, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, THAIANY COSMES - 

OAB:25.021

 Vistos etc.

Proceda-se ao envio, com urgência, das informações requisitadas pelo 

Excelentíssimo Desembargador relator do Habeas Corpus n. 

1009370-76.2018.

Certifique-se da soltura do acusado BRUNO.

Após, aguarde-se a conclusão das perícias técnicas.

Às providências.

Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2018.

 MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito, em substituição legal.
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6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 529061 Nr: 20833-03.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL OLIVEIRA DOS REIS, NATHAN 

LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAFAEL OLIVEIRA DOS REIS, Cpf: 

06210508146, Rg: 2860258-7, Filiação: Eliane Sabino dos Reis e Osvaldo 

Sabio dos Reis, data de nascimento: 27/12/1999, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 65992181321. 

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: Crime ocorrido no dia 07 de Março de 2018, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art.157, § 2°, II C/C § 2° - A, I, 

C/C Art. 29, AMBOS DO CODIGO PENAL.

Despacho: Diante da tentativa infrutífera de se proceder a citação pessoal 

do denunciado Rafael Oliveira dos Reis, considerando ainda a inexistência 

de outros endereços, cite-o por meio de edital. Após, conclusos.Às 

providências. 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, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403994 Nr: 11616-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SANTI DA SILVA, MILTON 

ASSUNÇÃO DE SOUZA, ALAN MARCEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, 

RICARDO DE FREITAS - OAB:13.505, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 INTIMAR OS DRs. DAVI FERREIRA DE PAULA OAB/MT19.193, RICARDO 

DE FREITAS OAB/MT 13.505, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO 

OAB/MT 18.188, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 

22 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 403994 Nr: 11616-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO SANTI DA SILVA, MILTON 

ASSUNÇÃO DE SOUZA, ALAN MARCEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, 

RICARDO DE FREITAS - OAB:13.505, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 INTIMAR OS ADVOGADOS DAVI FERREIRA DE PAULA OAB/MT19.193 E 

RICARDO DE FREITAS OAB/MT 13.505, PARA FINS NO DISPOSTO NO 

ART. 222, DO CPP E SÚMULA 155 DO STF, QUE FOI EXPEDIDO, EM 

28/08/2018 CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE ALTA 

FLORESTA/MT, PARA INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA ODAIR 

JOSÉ

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela Passadore dos 

Santos - OAB:6084/O, Ueber Roberto de Carvalho - OAB:4754

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 370251 Nr: 10720-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUVIRI FEDRIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Vistos.

Compulsando o feito observo que não foi expedido nenhum mandando de 

intimação as testemunhas de defesa, o que prejudica efetivamente a 

presente solenidade.

Assim sendo, não me resta senão redesignar a audiência, qual faço para 

o dia 01.10.2018, às 16h00min.

Intime as testemunhas, sendo que as de acusação deverão ser 

comunicadas a seu chefe de repartição, a teor do que estabelece o 

disposto no art. 221 §2° do CPP, da mesma forma deverá ser intimado o 

réu por hora certa.

Por fim, proceda com a juntada da certidão do Sr. Meirinho no que diz 

respeito ao mandado de intimação de fl.92.

Saindo as partes presentes devidamente ciente deste ato processual.

Cumpra.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529238 Nr: 21068-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSC, WPDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de Ofício recebido da Vara Única da Comarca de 

Colniza - MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

3300-36.2018.811.0105 - Cód. 90948) e designada audiência para o dia 

13/09/2018, às 16h para inquirição da Testemunha MARCOS MORAES 
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PEREIRA, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 422854 Nr: 28521-21.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FELIPE DOS SANTOS, DOMINGOS 

BARBOSA BORGES, EVANGELISTA DE ALMEIDA MENDES, ANDRE LUIZ 

GALVÃO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, IVAN GIBIM 

LACERDA - OAB:5951

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de malote digital (nº de Rastreabilidade 

81120183614069) recebido da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis - MT, em que foi distribuída Carta Precatória (Cód. 678993) e 

designada audiência para o dia 08/11/2018, às 16h50min para inquirição 

das Testemunhas ANTONIO CELSO DA SILVA e DAVID CAVALCANTE DE 

SOUZA, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 402333 Nr: 6636-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSIVELTI DE OLIVEIRA, JOSUE CONCEIÇÃO 

VITALINO, DEJAIR SILVESTRE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa de seus advogados para 

ciência da juntada de Ofício recebido da Vara Única da Comarca de Santo 

Antônio do Leverger - MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

1320-16.2018.811.0053 - Cód. 87318) e designada audiência para o dia 

19/09/2018, às 13h30min para inquirição das Testemunhas MIGUEL JOSÉ 

DOS SANTOS, LUIZA OTACÍLIA DE SOUZA SANTOS, JOSÉ LUIZ 

FERREIRA, ELAINE DA CRUZ BRITO, EDILSON DE SOUZA SANTOS, 

EMILSON JOSÉ DOS SANTOS, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 159950 Nr: 7282-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÂNDIDO DE SOUZA, MARCOS 

ROBERTO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na figura de seu advogado para no 

prazo legal se manifestar na fase do artigo 428 do CPPM – Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506070 Nr: 45064-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DIAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu Advogado, para 

ciência do despacho parcialmente transcrito:" (..) VII. DESIGNO sessão de 

instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação para o dia 

17.09.2018, às 16h30min. VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da 

intimação desta até 48 horas após a sessão de instrução, opor as 

exceções a que se refere o art. 407 do CPPM. O Ministério Público, 

igualmente, poderá opor exceções na forma do art. 408 do CPPM.(...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 520647 Nr: 12718-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CONCEIÇÃO NUNES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado, para ciência do despacho parcialmente transcrito, que 

designou sessão de instrução: "VII. DESIGNO sessão de instrução para 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação para o dia 27.11.2018, às 

13h30min. VIII. Desde já faculto à defesa, a partir da intimação desta até 

48 horas após a sessão de instrução, opor as exceções a que se refere 

o art. 407 do CPPM. O Ministério Público, igualmente, poderá opor 

exceções na forma do art. 408 do CPPM. "

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 479536 Nr: 19326-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEFF GONÇALO DA SILVA ZAMORE, FELIPE 

ALVES FIGUEIREDO, JHONATAN BATISTA DE ALMEIDA, WENDER 

MARTINS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FELIPE ALVES FIGUEIREDO, Rg: 

26903679, Filiação: Elizangela Figueiredo da Silva e Roberto Carlos Alves 

dos Santos, data de nascimento: 09/02/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), tapeceiro, Telefone 996357128. 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: Consta no Inquerito Policial que no dia 04/02/2017 foi 

furtado televisor da residencia de Elisangela Figueiredo da silva, a qual 

desconfiou que o furto foi praticado pela vitima Maicon Dias dos Santo, por 

este ser usuario de drogas. No mesmo dia, Elisangela foi ate a residencia 

de Maicon, localizada na Rua Nelson José Devala, atras da sorveteria 

Frutos da Terra, Distrito da Guia, nesta capital, para perguntar sobre seu 

televisor furtado e pega-lo de volta, contudo Maicon disse para que ela 

chamasse a policia, pois não teria furtado nada de sua residencia.Em face 

do exposto, o Ministerio Publico de Mato Grosso, denuncia FELIPE ALVES 

FGUEIREDO, como incurso no art. 121, § 2º , inc. I e IV , c/ c art. 29 do CP, 

requerendo seja citado e processado na forma da lei, ouvido as 

testemunhas arroladas, prosseguindo ate final julgamento.

Despacho: Vistos,.Considerando o teor da certidão de fl. 257 e a 

manifestação do Ministério Público à fl. 248, cite-se o acusado Felipe 

Alves Figueiredo por edital nos termos legais com urgência. Intimem-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 
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digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524418 Nr: 16406-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNATHAN GRANJA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Considerando que foram juntados nos autos a mídia e o laudo pericial 

referentes ao resultado da quebra de sigilo dos dados dos aparelhos 

celulares (fls. 81/84), dê-se vistas dos autos às partes, por primeiro ao 

Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, para, querendo, 

manifestarem a respeito no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 109467 Nr: 14954-98.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Emerson Salival Benedito da Silva Filiação: Otávio 

Antonio da Silva e Durvegina Catarina da Silva, data de nascimento: 

13/10/1975, brasileiro(a), natural de Belém do cuiabá-MT, solteiro(a), 

pintor, Endereço: Rua M, Qda 15, Casa 25, Bairro: João Bosco Pinheiro, 

Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 168/171.

Resumo da inicial:Assim agindo, EMERSON SALIVAL BENEDITO DA SILVA 

violou as normas contidas no artigo 213 c/c 224, "a", c/c artigo 71, c/c 

artigo 225, § 1º, inciso II, todos do Código Penal, c/c artigo 5 da Lei 

11.340/2006.

Decisão/Despacho:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e 

ABSOLVO o denunciado EMERSON SALIVAL BENEDITO DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, VII, do 

Código de Processo Penal.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 370477 Nr: 10995-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL ALVES RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, RAPHAEL 

ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB/MT 18.330, para que apresente 

as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 357742 Nr: 19898-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Vagner Barbosa da Silva Filiação: Antonia Barbosa da 

Silva e Jorge Porfirio da Silva, data de nascimento: 20/10/1987, 

brasileiro(a), natural de São luiz do quintude-AL, solteiro(a), Endereço: 

Morador de Rua, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 202/206.

Resumo da inicial:Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual 

denunciar VAGNER BARBOSA DA SILVA como incurso no artigo 213, § 

1º c/c art. 155, (na forma do art. 69), todos do Código Penal.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na denúncia e ABSOLVO o denunciado VAGNER BARBOSA 

DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nos termos do artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 137872 Nr: 5835-45.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAURA TEIXEIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Izaura Teixeira Mendonça, Cpf: 78344280125, Rg: 

1.010.226-4 SSP MT Filiação: Mario Marcio Mendonça e Candiolina Teixeira 

Mendonça, data de nascimento: 29/05/1977, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 

2072, Bairro: Porto, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da ré para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 188/192.

Resumo da inicial:A condenação da Denunciada nas penas doart. 121, § 

2º, inciso IV c/c art. 61, inciso II, alíneas "h" e "i" c/c art. 14, inciso II, todos 

do Código Penal.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO a ré IZAURA TEIXEIRA MENDONÇA, qualificada nos autos, 

como incursa nas sanções penais previstas artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c 

artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, contra a vítima Mário Márcio 

Mendonça, a fim de que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 381414 Nr: 23183-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Menezes - OAB:13322, 

Luciana Ramos Fernandes - OAB:12378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA GALESKI BELO - 

OAB:20401/O, RAUL CLAUDIO BRANDAO - OAB:19145
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 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

ÁLVARO MENEZES OAB/MT 13.322, para que tome ciência da decisão de 

fl. 278.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 408365 Nr: 13023-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DOS SANTOS FILHO, ODAIR COELHO 

VAS, ANDREIA CRISTINA MOURA FIGUEIREDO SANTOS, FABIO JOSÉ 

PRADO GOMES, LUIZ CARLOS DA SILVA, FELIPE FIGUEIREDO SANTOS, 

ANDERSON MARCELO DA SILVA, FLORIVAL DANTAS NETO, WELLITON 

DA COSTA SOUZA, IVAN FORTES DE BARROS, MARCEL SOUZA ABE, 

BRUNA DOS SANTOS, CAMILA FIGUEIREDO SANTOS, JOESTER 

EMANUELLITA MOHN DE ABREU, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, 

AUGUSTO RIBEIRO AMORIM, LUIZ GONZAGA FRUTUOSO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948, ALEXANDRE CARLOS MAGNO MENDES PIMENTEL - 

OAB:27.743 - GO, ALMAR BUSNELLO - OAB:12213/MT, AUGUSTO 

CESAR DE CARVALHO FRUTUOSO - OAB:15375/O, Barbara Souza 

Silva Monteiro - OAB:15833, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, EDUARDO MARTINS DE BARROS - 

OAB:OAB/MT- 7047, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:8.202, 

GIOVANNY HEVERSON DE MELLO BUENO - OAB:14774/GO, HEUDER 

LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, JOÃO DOS SANTOS FILHO - 

OAB:9552, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT, 

LEONARDO MORO BASSIL DOWER - OAB:13914, LUIZ EDUARDO 

BILIBIO PIVA - OAB:16290, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, MARIA DE LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/MT, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:11646/O, NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT, PEDRO MONTEIRO DA SILVA - OAB:22459/O, RICARDO 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT, RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:15.386, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT, WALMIR CAVALHERI 

DE OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 5419/5422 e AUTORIZO O 

DESLOCAMENTO DO RÉU FELIPE FIGUEIREDO SANTOS, no período de 05 

de setembro a 12 de setembro de 2018, à MONTEVIDEO, NO 

URUGUAI.Sem prejuízo da determinação supra, INTIMEM-SE a defesa dos 

réus que ainda não apresentaram memoriais, para que as apresentem, no 

prazo legal. Decorrido o prazo, certifique-se e intimem-se os réus 

pessoalmente para constituírem advogados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

caso contrário será nomeado Defensor Dativo.Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 418113 Nr: 23386-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE ALMEIDA TEIXEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os patronos das 

partes/colaboradores, Drs. José Luiz de Aguiar Bojikian, OAB/MT 4.605 da 

r. decisão de fl. 740 destes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 434503 Nr: 10650-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Seqüestro->Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JAMIL NADAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OMAR KHALIL - OAB:11682

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os patronos das 

partes/colaboradores, Drs. Omar Khalil, OAB/MT 11.682 da r. decisão de 

fl. 351 destes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 468872 Nr: 8780-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, atendendo as normas da CNGC e tendo em vista que o 

presente processo encontra-se em carga rápida para a Dr. FREDERICO 

AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUZA desde 01.08.2018 e até a 

presente data não o devolveu, intimo-a para devolvê-lo, no prazo de 24hs, 

conforme dispõe a CNGC no "Art. 363. Ao advogado regularmente inscrito 

na OAB, independentemente de mandato judicial colacionado aos autos, 

bem como ao estagiário cujo nome constar em instrumento de procuração 

ou que esteja devidamente credenciado na forma do que dispõe esta 

seção, é assegurado o direito de extração de fotocópia de processos 

findos ou em andamento, podendo retirar os autos da secretaria, 

ressalvados os casos de sigilo, aqueles em que haja necessidade de 

praticar atos urgentes ou ainda nos em que haja decisão judicial 

restringindo o acesso, por motivo relevante.

 (...) § 3º A devolução do processo pelo advogado, na hipótese prevista 

no art. 363 da CNGC, deverá ocorrer até o encerramento do expediente 

forense em que houve a sua retirada, sob pena de bloqueio de qualquer 

outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234, do CPC."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 417527 Nr: 22746-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL 

NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI, SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO, 

FRANCISCO ANDRADE DE LIMA FILHO, KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA 

CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE ABREU E 

SILVA - OAB:16486, CAIO ESPINOLA FONSECA - OAB:207.994/RJ, 

DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR - OAB:16649/DF, DÉLIO LINS E 

SILVA - OAB:OAB/DF 3439, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12548, FÁBIO LUÍS GRIGGI PEDROSA - OAB:5022/MT, GABRIEL 

MIRANDA MOREIRA - OAB:OAB/RJ 188.801, GOULTH VALENTE SOUZA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7082, HELIO NISHIYAMA - OAB:12.919, JOSÉ 

APARECIDO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, KIM FADEL 

MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, Larissa Lopes Bezerra - 

OAB:44550/DF, LÍVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/RJ 

134.148, MARCELO NEVES REZENDE - OAB:OAB/RJ 204.886, 

MARIANNA DE MENDONÇA - OAB:8006/MT, RAFAEL DA SILVA FARIA 

- OAB:OAB/RJ 170.872, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - OAB:13975, WILLIAN 

KHALIL - OAB:6487

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os patronos das 

partes/colaboradores do 3º parágrafo da r. decisão de fls. 8292/8293 

destes autos que determinou o traslado de documentos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 431488 Nr: 7266-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL 
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NADAF, JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, MARCEL SOUZA DE CURSI, 

SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO, RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, JOSE 

GERALDO RIVA, TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, BRUNO SAMPAIO 

SALDANHA, KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, FRANCISCO GOMES 

DE ANDRADE LIMA FILHO, CEZAR ROBERTO ZILIO, PEDRO ELIAS 

DOMINGOS DE MELLO, FABIO DRUMOND FORMIGA, EVANDRO GUSTAVO 

PONTES DA SILVA, ANTONIO RONI DE LIZ, WALLACE DOS SANTOS 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:314.946/SP, ALINE DE CARVALHO GIACON - OAB:313859/SP, 

ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - OAB:44.588/DF, AMIR 

SAUT AMIDEN - OAB:20.927, ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO - 

OAB:41.800/DF, ANA PAULA DUMONT DE OLIVEIRA - OAB:47.286/DF, 

ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4813/MT, ARTHUR FERNANDES 

BERNARDO NOBRE - OAB:45.318/DF, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335 - MT, BRENA GUIMARÃES DA COSTA - OAB:6.520/RO, 

BRUNO CÉSAR GONÇALVES DA SILVA - OAB:83.123/MG, BRUNO 

FERREIRA ALEGRIA - OAB:9.996, BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8764/MT, CAIO ESPINOLA FONSECA - OAB:207.994/RJ, CAMILA 

TORRES DE BRITO - OAB:44.868/DF, CAROLINE SCANDELARI RAUPP - 

OAB:46.106, DANIEL NASCIMENTO GOMES - OAB:356.650/SP, DELIO 

FORTES LINS E SILVA JUNIOR - OAB:16649/DF, DÉLIO LINS E SILVA - 

OAB:OAB/DF 3439, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, 

EDGAR ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA - OAB:2781/MT, EDMUNDO DA 

SILVA TAQUES JUNIOR - OAB:8463 OAB/MT, FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:44.869/DF, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, FREDERICO FONSECA 

COUTINHO - OAB:47.118/DF, GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - 

OAB:21.393, GABRIEL MIRANDA MOREIRA - OAB:OAB/RJ 188.801, 

GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, Goulth Valente Souza de 

Figueiredo - OAB:7082, GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - 

OAB:42.990/DF, HELDER ANTONIO SOUZA DE CURSI - OAB:115.643 SP, 

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - OAB:40.887/DF, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, ILIETE YUNG - OAB:16371, 

JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, JOÃO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778, JOÃO NUNES DA CUNHA 

NETO - OAB:3146/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246, JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, 

JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - UNIJURIS - UNIC - OAB:4636, 

KIM FADEL MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, Larissa Lopes Bezerra 

- OAB:44550/DF, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36082/DF, 

LÉO CATALÃ JORGE - OAB:17525, LEONARDO MORO BASSIL DOWER 

- OAB:13194/MT, LILIAN CRISTINA DOS SANTOS GEROLIN COM - 

OAB:267.688, LIVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - 

OAB:134.148/RJ, LUCAS FABER DE ALMEIDA - OAB:38651/DF, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARCELO NEVES 

REZENDE - OAB:OAB/RJ 204.886, MARCELO SIQUEIRA ZERBINI - 

OAB:44.555/DF, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, MARIANNA 

DE MENDONÇA - OAB:8006/MT, OMAR KHALIL - OAB:11682, OTÁVIO 

GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229/MT, PAULO INÁCIO DIAS 

LESSA - OAB:13887, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A/MT, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654-SP, RAFAEL DA SILVA 

FARIA - OAB:OAB/RJ 170.872, RITA DE CÁSSIA ANCELMO BUENO - 

OAB:360.597/SP, ROBERTO TARDELLI - OAB:353.390/SP, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/MT, ROGÉRIO M. LEONARDO BATISTA - 

OAB:93779/MG, ROSILENE MARCELO - OAB:8886/MT, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, 

VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927, VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13975, VICTOR GUSTAVO BERNARDES DA SILVA - 

OAB:7.112/RO, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT, WILLIAM PEREIRA 

LAPORT - OAB:44.568/DF, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - 

OAB:16995/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os patronos das 

partes/colaboradores do 4º parágrafo da r. decisão de fl. 9894 destes 

autos que determinou o traslado de documentos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 431488 Nr: 7266-70.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL 

NADAF, JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO, MARCEL SOUZA DE CURSI, 

SILVIO CEZAR CORRÊA ARAÚJO, RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, JOSE 

GERALDO RIVA, TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO, BRUNO SAMPAIO 

SALDANHA, KARLA CECÍLIA DE OLIVEIRA CINTRA, FRANCISCO GOMES 

DE ANDRADE LIMA FILHO, CEZAR ROBERTO ZILIO, PEDRO ELIAS 

DOMINGOS DE MELLO, FABIO DRUMOND FORMIGA, EVANDRO GUSTAVO 

PONTES DA SILVA, ANTONIO RONI DE LIZ, WALLACE DOS SANTOS 

GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:314.946/SP, ALINE DE CARVALHO GIACON - OAB:313859/SP, 

ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - OAB:44.588/DF, AMIR 

SAUT AMIDEN - OAB:20.927, ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO - 

OAB:41.800/DF, ANA PAULA DUMONT DE OLIVEIRA - OAB:47.286/DF, 

ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4813/MT, ARTHUR FERNANDES 

BERNARDO NOBRE - OAB:45.318/DF, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18.335 - MT, BRENA GUIMARÃES DA COSTA - OAB:6.520/RO, 

BRUNO CÉSAR GONÇALVES DA SILVA - OAB:83.123/MG, BRUNO 

FERREIRA ALEGRIA - OAB:9.996, BRUNO SAMPAIO SALDANHA - 

OAB:8764/MT, CAIO ESPINOLA FONSECA - OAB:207.994/RJ, CAMILA 

TORRES DE BRITO - OAB:44.868/DF, CAROLINE SCANDELARI RAUPP - 

OAB:46.106, DANIEL NASCIMENTO GOMES - OAB:356.650/SP, DELIO 

FORTES LINS E SILVA JUNIOR - OAB:16649/DF, DÉLIO LINS E SILVA - 

OAB:OAB/DF 3439, DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159, 

EDGAR ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA - OAB:2781/MT, EDMUNDO DA 

SILVA TAQUES JUNIOR - OAB:8463 OAB/MT, FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:44.869/DF, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, FREDERICO FONSECA 

COUTINHO - OAB:47.118/DF, GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - 

OAB:21.393, GABRIEL MIRANDA MOREIRA - OAB:OAB/RJ 188.801, 

GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, Goulth Valente Souza de 

Figueiredo - OAB:7082, GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - 

OAB:42.990/DF, HELDER ANTONIO SOUZA DE CURSI - OAB:115.643 SP, 

HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - OAB:40.887/DF, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, ILIETE YUNG - OAB:16371, 

JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607, JOÃO GABRIEL 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778, JOÃO NUNES DA CUNHA 

NETO - OAB:3146/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246, JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:21395/MT, 

JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - UNIJURIS - UNIC - OAB:4636, 

KIM FADEL MARQUES - OAB:OAB/RJ 200.890, Larissa Lopes Bezerra 

- OAB:44550/DF, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36082/DF, 

LÉO CATALÃ JORGE - OAB:17525, LEONARDO MORO BASSIL DOWER 

- OAB:13194/MT, LILIAN CRISTINA DOS SANTOS GEROLIN COM - 

OAB:267.688, LIVIA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - 

OAB:134.148/RJ, LUCAS FABER DE ALMEIDA - OAB:38651/DF, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, MARCELO NEVES 

REZENDE - OAB:OAB/RJ 204.886, MARCELO SIQUEIRA ZERBINI - 

OAB:44.555/DF, MARCOS DANTAS TEIXEIRA - OAB:3850, MARIANNA 

DE MENDONÇA - OAB:8006/MT, OMAR KHALIL - OAB:11682, OTÁVIO 

GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - OAB:18229/MT, PAULO INÁCIO DIAS 

LESSA - OAB:13887, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:4839-A/MT, 

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:279654-SP, RAFAEL DA SILVA 

FARIA - OAB:OAB/RJ 170.872, RITA DE CÁSSIA ANCELMO BUENO - 

OAB:360.597/SP, ROBERTO TARDELLI - OAB:353.390/SP, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/MT, ROGÉRIO M. LEONARDO BATISTA - 

OAB:93779/MG, ROSILENE MARCELO - OAB:8886/MT, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948, THIAGO DE ABREU 

FERREIRA - OAB:5928, TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - 

OAB:17277, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT, 

VALBER DA SILVA MELO - OAB:8927, VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13975, VICTOR GUSTAVO BERNARDES DA SILVA - 

OAB:7.112/RO, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT, WILLIAM PEREIRA 

LAPORT - OAB:44.568/DF, WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - 

OAB:16995/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, bem como 
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em atenção à determinação de fl. 9894, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar as defesas dos acusados para apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração do MP de fls. 9766/9767, no 

prazo de 2 (dois) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 491955 Nr: 31350-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA VARGAS, LERIA 

DA SILVA TELES, LUIS PAULO DA SILVA MARTINS, EVERTON RIBEIRO 

CAVALCANTE, EDILSON ORMENEZE, GREISIELE LEITE MOREIRA, ROSENI 

ORMENEZE, VILSON ORMENEZE, LIVERTINA FRANCISCA GOMES, 

RENATO FERREIRA, ADRIANA SOUZA AMORIM, ALINE THALYA CHAVES 

BEZERRA, EDNA APARECIDA DOS SANTOS, VALDOMIRO PINHEIRO DE 

JESUS, ROBSON JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO, EDMAR ORMENEZE, 

CARLOS ALBERTO PEREIRA, LEANDRO FRANCISCO GOMES ORMENEZE, 

MARCIO DOS SANTOS NASCIMENTO, WAGNER DA SILVA MOURA, 

RONEY COSTA ARRUDA, WALHISON BRUNO BEZERRA ORMENEZE, 

ALEXANDRE PINHO DA SILVA, RENAN PIRES DOS SANTOS, RUTE 

OLIVEIRA SILVA, EUDORA NOVAES XAVIER, ACLECIO DE PAULA SILVA, 

VANEY PEDROSO DE ALMEIDA, JONATHAN OLIVEIRA PAULA, SIMONE 

SOUZA TEMPONI, LUCIANO MARIANO DA SILVA, ADÃO RIBEIRO NETO, 

JULIANO GOMES DA SILVA, ROSANA ORMENEZE, KAYRO VINICIUS 

FERRAI RIBEIRO, ALEX DA SILVA MARQUES, LUCAS TEODORO 

EVANGELISTA DA CUNHA, JOVANNY CHRISTYAN DA SILVA, 

WELLINGTON MARIANO DA SILVA, FRANCIELI DOS SANTOS RODRIGUES 

BASTOS, BRUNO WESLEI BEZERRA ORMENEZE, FRANCIELE MAZIERO 

BARQUEIRO, EDER GIOVANI LAVAGNOLI, RHANIEL VICTOR DA SILVA 

GONÇALVES, ALEX VINICIUS SOARES DA SILVA, IGOR DO ROSARIO 

SILVA, KLEVYDE FELIPE DE FREITAS, ALEXSANDRA MARIA DA SILVA, 

IZAIAS ORMENEZE RIBEIRO JUNIOR, JHONNY SOUZA LIRA, DAIANA 

RODRIGUES CANTO, ESTER RODRIGUES CANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GIL LOPES - 

OAB:6771, ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, BRENDA 

PLATEIRA BORGES POZETI - OAB:24021/O, DAIANY CEBALHO 

CORREA BARBOSA - OAB:19634/O, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:9528/MT, FABIO DIAS 

FERREIRA - OAB:14548/MT, FLAVIA LUCIA PACHECO BEZERRA - 

OAB:2093-RO, GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - OAB:13599, JOÃO 

OTONIEL DE MATOS - OAB:2825/MT, JOSE ASSIS DOS SANTOS - 

OAB:2591, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT, JOSEILDE SOARES 

CALDEIRA - OAB:15236/MT, JULIANA MAIA RATTI - OAB:3.280, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB/MT 5.340 - OAB:5.340, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190, MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:21874, 

MAXWELL PASIAN CERQUEIRA SANTOS - OAB:6.685-RO, OSEIAS 

LUIZ FERREIRA - OAB:12.860, PATRICIA GABRYELLE ALVES - 

OAB:20878/O, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356, ROBSON 

DA SILVA - OAB:17.056/MT, Tais Cristina Freitas e Silva - 

OAB:23396/0/O, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/0MT, 

THIAGO APARECIDO MENDES ANDRADE - OAB:OAB/RO 9.033, 

VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - OAB:12803/MT, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa do acusado 

Wellington Mariano da Silva, da audiência de inquirição das testemunhas 

de defesa para o dia 05 de setembro de 2018, às 13:30 horas, na sede 

deste Juízo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 522602 Nr: 14635-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO AFONSO APARECIDO DA SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:18.853/O

 Autos nº. 14635-47.2018.811.0042 – ID 522602

Ação Penal Pública Incondicionada

Réu(s): Caio Afonso Aparecido da Silva Soares.

VISTOS ETC.

A defesa do acusado Caio Afonso Aparecido da Silva Soares (fls. 

128/129), em resposta à acusação, aduziu que não concorda com os 

fatos que lhe foram imputados, não arguiu preliminar, arrolou testemunhas 

e se reservou no direito de fazer sua defesa, por ocasião da instrução 

processual e nas alegações finais.

 A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade; ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintiva de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, o que não 

ocorre nestes autos.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo o dia 

28/09/2018, às 14:00 horas, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se e requisitem-se as testemunhas, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, o acusado, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 10 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1025812-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

A. P. D. B. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

L. G. D. S. B. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1025812-91.2018.8.11.0041. PARTE AUTORA: ALINE 

PEREIRA DE BRITO, POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARTE RÉ: LUIZ GUILHERME DA SILVA BORGES VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por ALINE 

PEREIRA BRITO, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, em 

desfavor de LUIZ GUILHERME DA SILVA BORGES. Extrai-se dos autos 

que, foram deferidas medidas protetivas, em plantão judiciário. Mantenho 

as medidas protetivas outrora deferidas, até ulterior deliberação. 

Certifique-se Sr. Gestor, junto à Central de Mandados, solicitando 

informações acerca do cumprimento do mandado de intimação das partes 

quanto ao deferimento das medidas protetivas. Às providências. 

CUMPRA-SE. Cuiabá, 13 de julho de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS 

Juiz de Direito em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1028375-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (PARTE AUTORA)

A. A. F. D. S. (PARTE AUTORA)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (PARTE RÉ)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1028375-58.2018.8.11.0041. PARTE AUTORA: 

ANDREIA AUXILIADORA FARIA DOS SANTOS, POLICIA JUDICIARIA CIVIL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO PARTE RÉ: MARCOS ANTONIO DA SILVA 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 

ANDREIA AUXILIADORA FARIA DOS SANTOS nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pela prática de crimes apenados pelo Código Penal (LESÃO 

CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA),por parte do requerido, MARCOS 

ANTONIO DA SILVA pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei nº 

11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se 

necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei 

nº 11.340/2006). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA 

OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite 

mínimo de 500 (Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 172, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. INTIMEM-SE as partes. CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE 

MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. Ana Graziela 

Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição Legal 

Requerente: ANDREIA AUXILIADORA FARIA DOS SANTOS, Endereço: 

Rua Osorio Duque Estrada, nº 386, antes da Distribuidora João Cavalo, 

Bairro Araés, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99991-1112. Requerido: MARCOS 

ANTONIO DA SILVA, Endereço: Rua Osorio dique Estrada, nº 386, antes 

da Distribuidora João Cavalo, Bairro Araés, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 

99662-6497.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 517175 Nr: 9498-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL DA SILVA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO BOURET ORRO - 

OAB:22974, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19124/O

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial retro, 

INDEFIRO o pedido de fls. 189/191 e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA 

do requerido ODENIL DA SILVA MIRANDA por seus próprios 

fundamentos.INTIMEM-SE. Ciência ao Ministério Público e à Defesa, via 

DJE.CUMPRA-SE. Às providências.Cuiabá, 28 de agosto de 2018.Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 537939 Nr: 29507-67.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON KURUNCZI DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LEONOR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA KURUNCZI DOMINGOS - 

OAB:344981/SP, JULIANA COSTA LAGO - OAB:255966/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes, do CPC, especialmente considerando os documentos que 

demostram uma hipossuficiência financeira, quais sejam, dívidas 

imobiliárias às fls. 61, extrato de movimentação bancária às fls. 62/65, 

extrato de financiamento às fls. 86/88, cobranças condominiais às fls. 

103/105, cadastro no Serasa às fls. 106/108. Promovam-se as anotações 

necessárias. RECEBO a Inicial. Processe-se em Segredo de Justiça (art. 

189, II, CPC).Analisando o pedido cautelar da parte Requerente no sentido 

da liberação para venda da residência ou, subsidiariamente, o pagamento 

mensal de valor ao Requerente em razão da ocupação exclusiva do 

imóvel, constato que a documentação apresentada não foi suficiente para 

o livre convencimento deste juízo acerca do pedido liminar de tutela de 

urgência, inclusive não sendo comprovado o valor venal do imóvel, no 

entanto, acredito que possa obter melhor esclarecimento para a prolação 

de uma decisão com maior segurança após a oitiva das partes em 

Audiência de Justificação, motivo pelo qual postergo a análise do 

pedido.Assim, considerando o pedido cautelar de urgência, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA, nos moldes do art. 300, §2º, do 

Código de Processo Civil, para o dia 19/09/2018, às 

15h30min.PROMOVAM-SE as anotações necessárias, em se tratando de 

procedimento das ações de família (art. 693 e seguintes, do CPC). CITE-SE 

a parte ré, dando ciência da presente demanda e da audiência de 

justificação.INTIME-SE a parte Autora para comparecer na audiência 

designada, bem como para providenciar a juntada de documentos que 

comprovem o valor venal do imóvel.OBSERVE-SE o disposto no art. 695 do 

CPC, que determina nas ação de família, que “o mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários para a realização da audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer momento” (§1.º), 

devendo a citação ser feita na pessoa do réu.INTIME-SE o patrono do 

Requerente via DJE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 537858 Nr: 29429-73.2018.811.0042
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CORDON PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702

 Carta Precatória n° 29429-73.2018.811.0042 (Cód.537858)

VISTOS.

Trata-se de carta precatória para interrogatório do acusado ROBERTO 

CORDOM PERES, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 147, do 

Código Penal Brasileiro, em desfavor da vítima DANIELY SILVA OLIVEIRA.

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 04.09.2018 às 14h15 horas.

REQUISITE-SE o acusado ROBERTO CORDON PERES, uma vez que o 

mesmo encontra-se segregado.

INTIME-SE a defesa do acusado via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE nos termos deprecado.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503924 Nr: 42954-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846

 Ação Penal n. 42954-59.2017.811.0042 (Cód.503924)

VISTOS.

REMETAM-SE os presentes autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação acerca da resposta à acusação.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 494209 Nr: 33476-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BICUDO CARAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO LUCIO DE 

ARRUDA - OAB:4521/MT

 Vistos etc.

 I. Considerando o ofício nº 2018.04243.002923, informando que o 

acusado encontra-se atualmente recolhido no COTEL-PE, expeça-se 

missiva precatória, com prazo de 60 dias para cumprimento, para ouvida 

do mesmo. A missiva deverá conter os requisitos previstos no art. 354 do 

CPP.

II. Intimem-se

III. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 481674 Nr: 21402-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783

 VIII.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, tendo sido 

homologado, por sentença, o acordo realizado entre as partes às fls. 

42/42 e verso, declaro extinto o vínculo matrimonial existente entre o 

casal.IX.Expeça-se mandado de averbação, fazendo constar que a varoa 

voltará a usar seu nome de solteira (fl. 42).X.Quanto ao pedido de 

modificação da regulamentação de visitação paterna deverá a requerente, 

caso queira, ingressar com ação autônoma, por não se tratar de 

cumprimento de sentença.XI.Intime-se.XII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 508036 Nr: 847-63.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR MACIEL DE 

SANTANA - OAB:18221, WILSON FLORIANO CABELHO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 22.785/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da parte requerida, por meio do 

seu patrono, via DJE, para tomar ciência da sentença proferida nos autos: 

"(...) VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos e com o parecer ministerial, homologo, por sentença, para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes 

(fls. 46/48) e, por corolário extingo o presente feito, ex vi do teor talhado 

no preceptivo do art. 487, inc. III, do CPC. VIII. Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte aos feitos de código ID. 502097 e 519695. IX. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se o feitX. Sem custaXI. P.R.I.C"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 438770 Nr: 15237-09.2016.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI GUARNIERI DE LIMA - 

OAB:11865

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da parte requerida, por meio do 

seu patrono, via DJE, para tomar ciência da sentença proferida nos autos: 

" VII. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais. Quanto 

aos honorários advocatícios, levando-se em conta os critérios elencados 

no § 2º do art. 85 do CPC; não tendo havido condenação ao pagamento de 

importância em dinheiro e não sendo possível, nesse momento, aferir o 

proveito econômico obtido, fixo os honorários em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. VIII. A exigibilidade das custas 

processuais e honorários advocatícios ficará suspensa e somente poderá 

ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

IX. Extraia-se cópia do estudo psicossocial de fls. 78/83 e verso e 

encaminhe-se ao Ministério Público Criminal e ao Juízo da infância e 

Juventude para as providências legais cabíveis. X. Após, transitado em 

julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

presentes autos. XI. P.R.I.C"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 443697 Nr: 20460-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, 

DEBORA JANE RODRIGUES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:11261, MARUSKA HILÁRIO DE BRITO SOUZA - OAB:21338

 XII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o 

presente feito e, por corolário, determino que, após as baixas e anotações 

de estilo, sejam os autos remetidos para uma das Varas Criminais desta 

Capital, haja vista que um dos delitos imputados aos réus, possui pena 

máxima em abstrato superior a 02 anos.XIII.Intimem-se.XIV.Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 410170 Nr: 14851-13.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSS, JBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Crea Márcia Ferreira de Souza 

- OAB:19291, creia marcia ferreira de souza - OAB:19291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da parte autora, por meio do 

seu patrono, via DJE, para tomar ciência da sentença proferida nos autos: 

" VII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

extingo o presente feito, ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 485, 

inc. III, do CPC. VIII. Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquive-se o feito. IX. Deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que não restou formada 

a relação processual no feito. X. Considerando que a autora é beneficiaria 

da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais ficará suspensa 

e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

XI. P.RC".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 425452 Nr: 585-84.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO EVANGELISTA DO 

CARMO - OAB:18435/E, Thatiane Elizabeth Zaitum C. Nascimento - 

OAB:12332

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requer.

Redesigno o presente ato para o dia 12 de fevereiro de 2019 às 14h00min.

Saem os presentes intimados.

Conduza-se coercitivamente a testemunha Miriam Nascimento da Silva.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 523586 Nr: 15577-79.2018.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB, ADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:OABA/MT-17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Considerando a petição de fls. 31, intime-se via DJE o patrono do autor 

para que manifeste se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 368452 Nr: 8624-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709, MAISA PIRES VIDAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Felix da Silva - 

OAB:13039

 XVIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

nego provimento aos embargos de declaração em comento.XIX.Condeno o 

embargante ao pagamento de multa, em favor da embargada, no valor 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da 

causa.XX.Cumpra-se in tegra lmente a sentença de f ls . 

235/240.XXI.Intimem-se.XXII.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 481674 Nr: 21402-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: TCGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783

 VISTOS.

Cuida-se de MEDIDAS PROTETIVAS, requerido por TATIANE CARLA 

GOMES DE CASTRO em face de RAUF JEAN FERNANDES REZENDE.

É cediço que a norma processual não retroagirá, bem como será aplicável 

imediatamente aos processos em curso, consoante artigo 14 do Código de 

Processo Civil, motivo pelo qual, devem ser aplicadas as alterações 

trazidas pela Lei n. 13.105/2015 (Novo CPC).

Com efeito, o Código de Processo Civil, com o fito de recepcionar a 

chamada “Cultura da Paz” estatuída pelo Conselho Nacional de Justiça, 

trouxe em seu texto final dispositivos de grande destaque para os 

métodos de solução de conflitos se enraízem na cultura jurídica nacional.

Dentre tais inovações, conforme dicção do art. 3º, §2º, previu-se que o 

Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos e que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive, no curso 

do processo judicial.

Considerando a readequação de pauta dos mediadores, verifico a 

impossibilidade de comparecimento dos mesmos para a audiência retro 

designada.

Deste modo, a fim de solucionar de forma amigável a lide, e, considerando 

com fulcro no artigo 139, V, do Código de Processo Civil, CANCELO a 

audiência outrora designada e, por corolário, REDESIGNO AUDIÊNCIA DE 

MEDIAÇÃO, a ser realizada no dia 21.07.2017, às 10h00min.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, bem como por meio de seu(s) 

patrono(s) devidamente habilitado(s), via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e Defensoria Pública – Núcleo Cível.

EXPEÇA-SE o necessário.

Às providências.

CUMPRA-SE com URGÊNCIA, em sede de plantão judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 380749 Nr: 22493-71.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER DOUGLAS RAMOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: katia sabrina santiago - 
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OAB:18978, RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - OAB:15468

 Autos n. 22493-71.2014.811.0042.

I. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal tem como pena in 

abstracto a dosagem máxima de 06 (seis) meses de detenção. Analisado 

sob a égide do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, claramente se 

observa que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, estando, portanto, 

adimplido, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu em 30.3.2015 

(fls. 51/52), bem como não ocorreu nenhuma causa interruptiva da 

prescrição até o presente momento.

A seu turno, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado , independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial (STF, ARE 

931443 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 

07/06/2016, publicado em 28/06/2016).

Neste mesmo plano a doutrina se posiciona:

A prescrição gera a extinção da punibilidade e, portanto, é matéria de 

ordem pública, não havendo necessidade de um requerimento da parte 

interessada para o seu reconhecimento. Nem mesmo do Ministério Público, 

seja como parte ou como fiscal da lei. Em qualquer momento 

procedimental, ocorrendo a prescrição da pena em abstrato ou em 

concreto, dentro das regras estabelecidas pelo Código Penal, o 

magistrado deve julgar extinta a punibilidade do acusado ou condenado 

(Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral: arts. 1º a 

120 do Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1089/1091).

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Helder Douglas Ramos Pereira, 

qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV c/c 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se ao arquivamento 

com as baixas e anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor 

desta comarca.

II. P. R. I.

Cuiabá/MT, 09 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 438174 Nr: 14605-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALUIZIO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983

 Autos n. 14605-80.2016.811.0042.

I. Ante a ausência injustificada do advogado do réu, designo o dia 

18.09.2018, primeira data livre na pauta, às 14 horas e 00 minutos para 

audiência de instrução.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 444370 Nr: 21164-53.2016.811.0042

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos n. 14605-80.2016.811.0042.

I. Redesigno o dia 18.09.2018, primeira data livre na pauta, às 14 horas e 

00 minutos para audiência de instrução.

II. Int.

III. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 424448 Nr: 30205-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVM, AVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação da parte requerida, por meio do 

seu patrono, via DJE, para tomar ciência da sentença proferida nos autos: 

" V. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

homologo a desistência da ação e, por corolário, extingo o presente feito, 

ex vi do teor talhado no preceptivo do art. 485, inc. VIII, do CPC. VI. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquive-se o feito. VII. Deixo de condenar a autora ao pagamento de 

honorários advocatícioVIII. Considerando que a autora é beneficiaria da 

justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais ficará suspensa e 

somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações 

decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 98 do CPC. 

IX. P.R.I.C".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 489128 Nr: 28596-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LMDSRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12613

 i) julgo procedente o pedido e, como consequência, confirmo a decisão 

liminar proferida, mantendo as medidas protetivas pelo prazo de 06 meses, 

contados da presente data, salvo se a vítima, ora autora, antes desse 

prazo, manifestar expressamente que não mais necessita das mesmas 

ou, ao contrário, comprovar que necessita da continuidade das medidas 

protetivas de urgência em seu favor por mais tempo;ii) condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a 

vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no artigo 19 da 

11.340/06, não necessitando, destarte, de advogado;iii) julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, conforme prevê o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 06 de agosto de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 83323 Nr: 2903-16.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACAdS, EGAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Gaudencio Alves da 

Silva Ribeiro - OAB:7335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - OAB:

 Vistos etc...,

O Ministério Público autor da ação manifestou-se nos autos postulando 
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pelo declínio de competência em favor de uma das Varas Especializadas 

da Fazenda Pública, visto que a adolescente atingiu a maioridade civil. (fls. 

266).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Decido.

Conforme se observa dos autos a adolescente nascida em 19/04/1998 

(fls. 29), já atingiu a maioridade, estando atualmente com 18 anos, sendo 

certo que o artigo 2º do ECA preleciona que in verbis:

 Art. 2º do ECA. Considera-se criança para efeitos desta Lei, a pessoa até 

doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade.

O artigo 5º do Código Civil Lei n.º 10.406/02 assim preleciona:

Art. 5º do CC. A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a 

pessoa fica habilitada à práticas de todos os atos da vida civil.

Assim, com fulcro nos artigos 2º do ECA, e artigo 5º do Código Civil e 

artigo 113 do CPC, acolho o pedido de fls. 266 e, declino da competência 

em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

Antes do envio dos autos para redistribuição, certifique o Gestor se existe 

saldo residual a ser devolvido ao requerido, e, caso tenha saldo residual 

devolva-se mediante alvará informando-o na sequência.

Após, encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que realize 

as baixas e anotações devidas.

Publique-se para ciência do advogado constituído.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92387 Nr: 1151-04.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, HHGeS, WGdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1151-04.2015.811.0063, Protocolo 92387, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44172 Nr: 1196-47.2011.811.0063

 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, LLdA, 

DLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Maciel Cuiabano - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1196-47.2011.811.0063, Protocolo 44172, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109920 Nr: 1925-29.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, HGDO, LDO

 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 

1925-29.2018.811.0063, Protocolo 109920, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 36279 Nr: 3008-32.2008.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADSCEEH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Monica Wolf Diniz Dalia - 

OAB:7787

 Assim, diante do exposto, acolho a cota Ministerial de fls. 125/126, nos 

termos do art. 833, IV, do CPC.Pelo exposto, determino que:a)Proceda-se 

ao desbloqueio do valor de R$ 4.717,24 (quatro mil setecentos e 

dezessete reais e vinte e quatro centavos), por tratar-se bloqueio em 

conta poupança, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do 

CPC;b)Intime-se o devedor, na pessoa de sua advogada e, pessoalmente 

para que pague a importância devida, com os acréscimos legais, no prazo 

de 15(quinze), conforme artigo 523, §1º do NCPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 86313 Nr: 2625-78.2013.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CdDOeF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Pedroso Jesus - 

OAB:13382, Paulo Henrique Miranda Costa - OAB:33505

 5. Dispositivo

Assim, diante do exposto, Julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes dando lhes ciência da sentença.

Nada sendo requerido arquivem-se os autos observando as formalidades 

legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 44421 Nr: 1444-13.2011.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certo é, que qualquer procedimento jurídico deve ter o seu inicio, meio e 

fim, não podendo as partes ficarem ligadas ad eternum, a conclusão do 

processo.

Portanto, acolho a cota Ministerial de fls. 97/101, e, em cumprimento ao 

artigo 924, V, c/c artigo 921, § 5º, ambos do CPC, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 32521 Nr: 2995-67.2007.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10737

 Certo é, que qualquer procedimento jurídico deve ter o seu inicio, meio e 

fim, não podendo as partes ficarem ligadas ad eternum, a conclusão do 

processo.

Portanto, acolho a cota Ministerial de fls. 99/103, e, em cumprimento ao 

artigo 924, V, c/c artigo 921, § 5º, ambos do CPC, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 84969 Nr: 1127-44.2013.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SPdLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RKPFC, MRPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Antonio da Silva 

Neto - OAB:6707, Laura Patricia Dourado de Amorim - OAB:9217

 Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Parcialmente Procedente os pedidos constantes 

na inicial e Extingo o processo com Julgamento do Mérito na forma do art. 

487, I, do CPC, para:

4.1 Revogar a decisão de folhas 52/55, referente a Suspensão do Poder 

Familiar da Requerida Raquel Karoline Passos Ferreira, em relação ao filho 

Isac Gabriel Passos Ferreira Campos;

4.2 Julgar improcedente o pedido de Suspensão do Poder Familiar da 

genitora Raquel Karoline Passos Ferreira, em relação ao filho Isac Gabriel 

Passos Ferreira Campos;

4.3 Manter a guarda da criança Isac Gabriel Passos Ferreira Campos, em 

favor da avó paterna Silvia Pedrosa de Lima Campos, nos termos do art. 

33 do ECA;

4.4 Confirmar a liminar de Afastamento do requerido Marcos Rogério 

Passos Ferreira, em relação à criança Isac Gabriel Passos Ferreira 

Campos, devendo manter afastado a distância mínima de 1.000 metros 

(folhas 52/55), sob pena de comunicação desse fato ao Juízo criminal que 

poderá decretar-lhe a prisão;

 4.5 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

4.6 Intimem-se. Cumpra-se;

4.7 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 82909 Nr: 2459-80.2012.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GBdS, 

VAM, AdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTdS, AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sasenazy Soares Rocha 

Daufenbach - OAB:

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

OAB:9172-B, Jorge Jose Noga - OAB:3830

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedente em parte os pedidos constantes na inicial 

e Extingo o Processo Com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do 

NCPC, para:

 4.1 Confirmar a decisão liminar que Suspendeu o Poder Familiar da 

genitora Raízia Tácia da Silva, em relação às crianças G. B. da S., A. da S. 

da C. e V. A. M., e do genitor Alceu Moranti, em relação à criança V. A. M. 

(folhas 17/18);

4.2 Homologo a renúncia ao Poder Familiar manifestada pelo genitor Ari da 

Cruz, em relação à filha A. da S. C., e do genitor Alceu Moranti, em relação 

à filha V. A. M., em consequência, Julgo Extinto o Poder Familiar, nos 

termos do artigo 166, §1°, II, do ECA;

4.3 Decretar a Perda do Poder Familiar da genitora Raízia Tácia da Silva, 

em relação às crianças G. B. da S., A. da S. da C. e V. A. M., nos termos 

do art. 1.638, II do Código Civil, combinado com os artigos 24 e 129, X, 

ambos do ECA;

4.4 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado desta 

sentença, expeça-se mandado de averbação no registro de nascimento;

4.5 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

4.6 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se;

4.7 Após, traslade-se cópia desta sentença e da certidão de trânsito e 

julgado para os autos de Códigos 91807, 91831 e 91830 (em apenso);

4.8 Em seguida, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo e as 

baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91319 Nr: 90-11.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, GdSS, ECdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdEE, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriele Rosangela Lemes - 

OAB:17253, CARLOS ANTONIO PERLIN - OAB:17040/O, Jucinei da 

Silva Nunes - OAB:11799

 Diante do exposto, Extingo o Processo Sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, IX, do NCPC. Feito isento de custas processuais, ex vi 

do art. 141, § 2º, do ECA.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Intime-se a 

empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para que 

proceda a devolução do valor liberado no Alvará de folhas 101, diante da 

informação de que os valores referentes às faturas dos meses de 

dezembro/2015, janeiro e fevereiro de 2016, já haviam sido pagas pelo 

Estado de Mato Grosso, conforme se vê às folhas 104.Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 109683 Nr: 1734-81.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS PATERNAS C/C 

PEDIDO LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: E. E. E. da S.

CITANDO(A): ELIAS EVANDRO ELENO DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/04/2018

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 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: L. C. da S., vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS PATERNAS C/C 

PEDIDO LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO, a 

favor do infante L. C. da S., e em desfavor do genitor Elias Evandro Eleno 

da Silva. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido Elias 

Evandro Eleno da Silva, 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. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 28 de agosto de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 108846 Nr: 1056-66.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO E 

PEDIDOS LIMINARES

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: D. Jo S. B.

CITANDO(A): DAVID JO SOARES BIZERRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/03/2018

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 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: J. A. S. B., vem á presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ADOÇÃO E 
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PEDIDOS LIMINARES, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante J. A. S. B., e em desfavor do genitor 

David Jo Soares Bizerra. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 

3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal dos 

Requeridos, 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. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 28 de agosto de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.:109486 Nr: 1563-27.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO DE LIMINAR DE SUPENSÃO DO PODER FAMILIAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: C. de P. S., J. S. C

CITANDO(A): CESAR DE PAULA SOUZA E JEREMIAS SOUZA COSTA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/04/2018

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 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. G. V. C., M. E. R. V., A. S. R. da G., S. V. R. de P., S. S. R de P., 

S. T. R. de P., E. F. R. V, vem a presença de Vossa Excelência propor a 

presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO/SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO DE LIMINAR DE SUPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos 

infantes K. G. V. C., M. E. R. V., A. S. R. da G., S. V. R. de P., S. S. R de P., 

S. T. R. de P., E. F. R. V; e em desfavor dos genitores Cesar de Paula 

Souza e Jeremias Souza Costa. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 

256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação pessoal dos 

Requeridos Cesar de Paula Souza e Jeremias Souza Costa, 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. Deverá constar no edital a 

possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 

do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - 

MT, 28 de agosto de 2018.

Juizados Especiais Cíveis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 1167 Nr: 53-47.2002.811.0060

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Sérgio de Morais.

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

OAB:6486-B, Regiane Deise de Oliveira Freire - OAB:17983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 1761/2002 (CÓDIGO 1167) – Número original 

53-47.2002.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8010009-31.2002.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 7161 Nr: 1907-03.2007.811.0060

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferreira e Caldeira LTDA- EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camperes Confecções LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Duque dos Santos - 

OAB:14234/MT, Flávio Fontoura Sampaio Faria - OAB:64698, Valéria 

Castilho Munhoz Vivan - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joe Ortiz Arantes - 

OAB:1166-A, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - OAB:10.369

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 286/2007 (CÓDIGO 7161) – Número original 

1907-03.2007.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8011760-77.2007.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000715-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA (REQUERENTE)

ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE MORENO SANCHES JUNIOR (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:13/11/2018 , Hora:09:10, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Renove-se 

a designação de audiência de conciliação haja vista que o motivo que 

justificou o não comparecimento das partes já não subsiste. No mais, 

mantém-se a decisão agravada, pelos próprios fundamentos. A presente 

decisão servirá como informações ao agravo de instrumento. 

Encaminhe-se à Excelentíssima Relatora com nossas respeitosas 

homenagens. Aguarde-se em secretaria a realização da sessão de 

conciliação. Após contestado e impugnado, conclusos para a sentença. 

Intime-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: 0501047-15.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO SOARES MAGALHAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Credora em 

fornecer os dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá-MT, 29 

de agosto de 2018. Reynaldo B. da F. Accioly Junior Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001259-03.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES (ADVOGADO(A))

WALESKA CRISTINA MARTINS PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

auto escola ferrari (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial para 

indicar sua relação jurídica com a pessoa que consta no comprovante de 

endereço juntado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002756-86.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA MATA AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, dando-se cumprimento ao acórdão do Conflito 

de Competência, proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso DECLARA-SE a incompetência deste Juízo para processar e julgar 

o presente feito, e, em consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 31 

de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002981-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO (REQUERENTE)

OSEIAS LUIZ FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE a perda superveniente do 

interesse de agir na questão relacionada a retificação da cor do veículo 

junto ao órgão competente para a emissão de um novo CRLV, e 

JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial 

direcionada ao DETRAN, e tendo em vista o pacto entabulado entre o 

reclamado/BMW e a parte reclamante e, respeitando a livre vontade das 

partes, HOMOLOGA-SE o acordo já cumprido, conforme id. 13118487. Por 

consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 30 

de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-17.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR FERNANDO BREMM (REQUERENTE)

THIAGO PERTILE BORDA (ADVOGADO(A))

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se e declara-se, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo em razão da matéria e determina-se a 

remessa do presente feito para a Vara Especializada de Execução Fiscal 

com as anotações de praxe. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002787-09.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIR VIEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

OSMAR PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar o pedido de adicional de periculosidade, nos 

termos do art. 27 da Lei 12.153/09 c/c 51, II, da Lei 9.099/95 e 485, IV, do 

CPC/2015, e JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os demais 

pedidos descritos na inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a 

parte reclamante, as férias integrais de 2012/2013, 2013/2014 e 

proporcional 8/12 avos referentes ao ano de 2014, todos acrescidos de 

1/3 constitucional; e 13° salário proporcional da seguinte forma: ano 2012 - 

6/12 avos; Ano 2013 - 12/12 avos; e Ano 2014 – 12/12 avos, 

considerando as fichas financeiras, sendo acrescidos de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção 

monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo 

IPCA-E[2], a partir do vencimento de cada parcela, respeitando o teto dos 

juizados especiais. Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Intime-se 

a parte reclamante para apresentar as fichas financeiras de todo o 

período laborado e planilha de cálculo do débito, utilizando o vencimento 

descrito na ficha financeira, para fins de futura execução. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Cuiabá-MT, 30 de 

julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001733-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BORTOLETI (REQUERENTE)
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ELISE FAEDA (REQUERENTE)

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

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. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1028852-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

GISELA LUISA PIETZSCH GRUDZINSKI (REQUERENTE)

JORGINA CARDOSO (REQUERENTE)

JOAO CESAR BARBOSA DE NOVAES (REQUERENTE)

JOSE HILTON RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JOSE EVERSINO FERREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

CLETO LUDWIG (REQUERENTE)

CELIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

DONIZETE CARMELO SILVA (REQUERENTE)

ELIANE CLAUDIA BRAGA (REQUERENTE)

ROSMAR KAROLHUS DE CASTRO (REQUERENTE)

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (REQUERENTE)

VILMAR JORGE VIEIRA (REQUERENTE)

GILMAR DIAS (ADVOGADO(A))

ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA (REQUERENTE)

WILSON QUINTILIANO GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO JORGE (REQUERENTE)

LEOCADIA OLSZEWSKI (REQUERENTE)

LUIS MARIO DE SA GEIGER (REQUERENTE)

LUIS MARIO FERREIRA COIMBRA (REQUERENTE)

MARCELO AZEVEDO GELBER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso dos reclamantes nos 

moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a parte reclamada a restituir os valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor referente 

ao “SUBSIDIO COMISSAO SERVIDOR/LC 266” para os reclamantes 

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA e ANDRE CEZAR FONSECA 

GEAROLA do período de agosto/2012 a dezembro/2014, acrescidos de 

correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade 

Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 

1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

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. OFICIE-SE, COM URGÊNCIA, O RELATOR DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO INFORMANDO QUE O PRESENTE FEITO FOI SENTENCIADO 

E ENVIANDO CÓPIA DA SENTENÇA PARA CONHECIMENTO. Publicada no 

PJe. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015306-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE (REQUERENTE)

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR A 

NULIDADE dos contratos temporários e CONDENAR a parte reclamada a 

pagar a parte reclamante o valor de 8% sobre a remuneração bruta 

(correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador 

a título de FGTS) considerando-se o período não prescrito, as tabelas de 

cálculos e fichas financeiras, acrescidos de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo 

mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E[2], a partir do 

vencimento de cada parcela, respeitando o teto dos juizados especiais. 

Por consequência, EXTINGUEM-SE os processos, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Intime-se a parte reclamante 

para apresentar as fichas financeiras do período não prescrito (ou seja, 

posterior a 17/05/2012) e a planilha de cálculo, para fins de futura 

execução. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1032000-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar alegada, e 

JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada no pagamento do terço 

constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte 

reclamante referente aos anos de 2012 a 2018 (considerando o tempo de 

férias de 45 (quarenta e cinco) dias), utilizando para fins de cálculo, o 

vencimento descrito na ficha financeira constante nos autos, acrescido de 

juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a 

citação, e, de correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, 

posteriormente, pelo IPCA-E[1], a partir de cada parcela devida, nos 
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termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09, 

limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais; b) 

DETERMINAR que seja incorporado o recebimento do terço constitucional 

sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a parte reclamante 

enquanto exercer o cargo de professor ou enquanto laborar dentro da 

unidade escolar. E, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Intime-se a parte reclamante para juntar o cálculo já compensando o valor 

do terço constitucional pago sobre os trinta dias de férias, a ficha 

financeira de 2018 e seu histórico funcional, para fins de futura execução. 

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto 

no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. 

Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de 

julho de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000051-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CRISANTO (ADVOGADO(A))

MARIA DAS GRACAS DANGUI (EXEQUENTE)

ERNANI ARLEY DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 1001003-31.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 0500240-58.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

A M EDA NEZU - ME (EXEQUENTE)

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Credora 

informar os dados bancários, conforme o Provimento de nº 11/2017 CM. 

Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Junior Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500754-79.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA MEDEIROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Credora a 

informar os dados bancários, conforme o Provimento nº 11/2017 CM. 

Cuiabá-MT, Reynaldo B. da F. Accioly Junior

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0505707-18.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

VANDA MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO CUIABÁ , 29 

de agosto de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada 

nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado. 

Processo: 0505707-18.2014.8.11.0001; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANDA MARTINS DE LIMA Parte 

Ré: REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. DESPACHO Processo: 0505707-18.2014.8.11.0001. 

REQUERENTE: VANDA MARTINS DE LIMA REQUERIDO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Trata-se de pedido de cumprimento 

da sentença condenatória de obrigação de pagar. Cálculos apresentados 

nos moldes do art. 534, CPC. Intime-se o executado para, querendo, 

impugnar a execução no prazo de 30 dias (art. 535 do CPC). Apresentada 

impugnação, intime-se o exequente para responder, no prazo de 15 dias. 

Após, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: RUA MIRANDA REIS, 441, 

TELEFONE: (65) 3313-9800, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 - 

TELEFONE: (65) 33139800

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500495-16.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com finalidade de intimar a parte Credora, para 

fornecer os dados bancários. Cuiabá-MT, 29 de agosto de 2018 Reynaldo 

B. da F. Accioly Junior Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0501945-57.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

BRUNO ANTONIO GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

CLAUDEMIR SILVA (REQUERENTE)

CLEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS (REQUERENTE)

CLODOALDO RODRIGUES SANTANA (REQUERENTE)

DANIEL SIDNEI CORDEIRO (REQUERENTE)

DEIVID OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DEJAIR SILVESTRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIOMAR DO AMARAL ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (REQUERENTE)

JEFFERSON LUIZ ANTONELLO (REQUERENTE)

JONATAS DE SOUZA BENEVIDES (REQUERENTE)

KESLER JUSTINO CARNEIRO (REQUERENTE)

LUCAS MORI BENENCASE (REQUERENTE)
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MARCOS GOMES VILELA (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROBISON RAMIRES (REQUERENTE)

SIDNEI AQUINO DE JESUS (REQUERENTE)

VALDIR DA SILVA (REQUERENTE)

WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000075-80.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Mauricio Magalhães Faria Neto (ADVOGADO(A))

MAIKON DA SILVA SCEDRZYK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 1000398-85.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500680-20.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAELI FERNANDES MOTA (REQUERENTE)

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 0504377-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RONAN GOMES VILLAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503819-77.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 0501125-38.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

MARA LUCIA SIMOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000102-63.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CLEBER DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001087-32.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

MARCONDES DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 1001104-68.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA REMPEL HECK (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 1001209-45.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

MARILENE COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000766-94.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000907-16.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

IVONIR PAGLIARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001506-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 0504518-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA (ADVOGADO(A))

ELIZA SAYURI HIGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 1001176-55.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIDES TIAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504159-21.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO LEMES VIEIRA (REQUERENTE)

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))
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joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

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: 0500430-84.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO (ADVOGADO(A))

LUCAS VINICIUS LOPES MOTTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. O processo encontra-se com acordão transitado 

em julgado e inexiste requerimento pendente de apreciação. Arquive-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 290, DE 28 DE AGOSTO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso, resolve:

 Artigo 1º - Conceder a servidor a Maria Pereira dos Santos Filha, 

matrícula nº 2948, (30) trinta dias de licença prêmio, no período de 10 de 

setembro a 09 de outubro de 201 8, referente ao quinquênio de 

25.03.2003 a 25.03.2008.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 279, DE 14 DE AGOSTO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Marcileide Neves de Menezes, matrícula 

nº 7094, como Gestora Judiciário substituta, na 3ª Vara Cível, no dia 24 de 

gosto de 201 8, em razão do usufruto de folga compensatória da 

servidora Luciana Martins da Silva, matrícula nº 14402.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 278, DE 14 DE AGOSTO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar a servidora Luciana Giaretta Senen, matrícula nº 

25026, como Gestora Judiciário, na 3ª Vara Cível, no dia 17 de agosto de 

201 8, em razão do usufruto de f olga compensatória da servidora Luciana 

Martins da Silva, matrícula nº 14402.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 277, DE 13 DE AGOSTO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Designar o servidor Eduardo Rocha Passos, matrícula nº 5674, 

como Gestor Administrativo 3, na Central de Administração, no período de 

03 a 12 de setembro de 201 8, em razão do usufruto de férias da 

servidora Nilda Rodrigues de Andrade, matrícula nº 1964.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733949 Nr: 13834-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VILA NOVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO SÃO JOSÉ DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: luciana Ranieri Zangari - 

OAB:147.043, PRISCILA PEREZ GOES - OAB:14641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILLA PEREZ GOES - 

OAB:OAB/MT14641, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 

OAB/MT

 INTIMAÇÃO/AUDIÊNCIA DESIGNADA: Designo dia 10 de outubro de 2018, 

às 15:30 horas, para colheita do depoimento pessoal do Tabelião e Oficial 

de Registro do Cartório de Registro Civil de São José do Povo - Sr. José 

Mário dos Santos e oitiva de testemunhas que forem arroladas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 847025 Nr: 10526-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: COLEGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO/DECISÃO: VISTO EM CORREIÇÃO. Certifique o decurso do 

prazo da publicação de fls. 43 e intime-se a parte autora para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de agosto de 2018.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786299 Nr: 8743-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W F SILVA COMERCIO, WILSON FERNANDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 8743-85.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: W F SILVA COMERCIO e WILSON FERNANDES DA 

SILVA
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INTIMANDO(A, S): Executados(as): W F Silva Comercio, CNPJ: 

02334726000196, Inscrição Estadual: 131794531, e Executados(as): 

Wilson Fernandes da Silva, Cpf: 76747000897, Rg: 7.297.054 SSP SP, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 365,26

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83435 Nr: 18770-26.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLDEQUE SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 18770-26.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOLDEQUE SOARES GOMES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Joldeque Soares Gomes, Cpf: 

53508629104, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 612,11

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 402,72

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 137,68

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288865 Nr: 3326-11.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIETA ALVES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3326-11.2002.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ANTONIETA ALVES SANTANA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Antonieta Alves Santana, CPF/MF nº 

047.754.491-68, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415462 Nr: 11114-66.2008.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: ELVINO PINTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINDO VAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE JULIO JUNIOR - 

OAB:10.956/MT, ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONCA - 

OAB:MT/7130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME HENRIQUE 

PESTANA - OAB:OAB/MT 16.145

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11114-66.2008.811.0003

ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ELVINO PINTO DE AMORIM

PARTE REQUERIDA: GERCINDO VAZ DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Gercindo Vaz da Silva, sem qualificação 

nos autos, brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759615 Nr: 13153-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 13153-26.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Zopelleto & Zopelleto Ltda Me, CNPJ: 

01356690000189, Inscrição Estadual: 13.029.322-9, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721887 Nr: 2909-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2909-72.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ELISEU REIS DUARTE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Eliseu Reis Duarte, Cpf: 11235489191, 

brasileiro, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 
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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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 397,83

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 356,43

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 54,90

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442888 Nr: 11556-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD SERVICOS EM AGRICULTURA SATELITAL 

DE PRECISAO LTDA ME, MENOTTI MATTOSO JUNIOR, ANA CLAUDIA 

TORRES FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15.525/MT, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 

5957

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11556-61.2010.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: AD SERVICOS EM AGRICULTURA SATELITAL DE 

PRECISAO LTDA ME e MENOTTI MATTOSO JUNIOR e ANA CLAUDIA 

TORRES FREIRE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ana Claudia Torres Freire, Cpf: 

08357624839 , atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 421,21

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 330,22

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 245,50

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753985 Nr: 9790-31.2014.811.0003

 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: IVONETE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROCHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9790-31.2014.811.0003

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IVONETE FERREIRA DE SOUZA

PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROCHA ALVES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): José Rocha Alves, Cpf: 17392586149, 

Rg: 0172260-3 SSP MT, Filiação: Paulo Rocha Alves e Melvina Soares da 

Silva Alves, data de nascimento: 19/12/1954, brasileiro(a), natural de 

Quata-SP, separado(a) judicialmente, servidor publico municipal- 

ag.vigilancia, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 348,88

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 414165 Nr: 9814-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA BRITO DA SILVA, MARIA APARECIDA DE BRITO, 

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENA PNEUS COM. E REC. LTDA, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS LTDA, EZEQUIEL MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA SOLANGE DE 

ALMEIDA MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B, GERALDO A DE 

VITTO JR. - OAB:4.838/MT, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - 

OAB:OAB/MT 21310, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 Intimação dos advogados do executado, Porto Seguro Cia de Seguros 

Ltda, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos quanto ao 

petitório de fls. 481/483.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728966 Nr: 9699-72.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CELSO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERROU & SERROU LTDA, EDSON SERROU 

BARBOSA, EDSON SERROU BARBOSA, MASUT AUTO POSTO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO FERNANDES 

FILHO - OAB:7729/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO URANY DE CASTRO 

- OAB:OAB/GO 16.539, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - 

OAB:4738/MT, MARCELO BITTAR - OAB:OAB/GO24.030, MARCELO 

MENDES FRANÇA - OAB:OAB/GO14301

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar, 

preparar e instruir a carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 776927 Nr: 5027-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS COLOMBO 

LTDA-ME, JANDIR TOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO SEVERINO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:OAB/MT 17.195, EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - OAB:MT/6.534, 

VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSENILDO SANTOS 

RODRIGUES - OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro CONJUNTO SÃO JOSÉ I na Central de Pagamento de Diligências – 

CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia 

e o comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787161 Nr: 9058-16.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIDE MORAES TINOCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 778323 Nr: 5563-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA PETRI QUEIROZ, AGACCI NETO & FRAGA 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVERA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FRAGA - 

OAB:OAB/SC18026, PEDRO ARY AGACCI NETO - OAB:MT/14.163-A, 

PEDRO ARY AGACCI NETO - OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE DE 

SOUZA - OAB:MT/13.733, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT15285

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728552 Nr: 9345-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto aos petitórios de fls. 540/547 e 550/556

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 49056 Nr: 3936-86.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

ofício devolvido de fl. 112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704897 Nr: 12875-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA, MARIO JORGE 

FERNANDES PEREIRA, LUCIENE FAVERO COSTA, DALVA AMORIM 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro CENTRO, na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822909 Nr: 3944-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON OLIVEIRA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Considerando o lapso temporal do petitório da requerente de fls. 63, no 

qual solicita prazo suplementar, impulsiono os autos para intimação do 

advogado para no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias manifestar-se 

nos autos requerendo o que direito, sob as penas da lei

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707948 Nr: 2772-27.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EUDES MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G MOTOS COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - 

OAB:OAB/MT10085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:7719-B/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito, face o fim da suspensão do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 384434 Nr: 12519-11.2006.811.0003

 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): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Intimação dos advogados das partes para no prazo legal manifestarem-se 

nos autos quanto a auto de avaliação de fls. 269/271, bem como intimação 

do advogado do exequente para no mesmo prazo trazer aos autos cópia 

da matrícula do imóvel objeto de penhora dos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442640 Nr: 11308-95.2010.811.0003

 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: ESPOLIO DE OLIVIA PRANDO ROCCO, MARIA NEIVA 

ROCCO CORTEZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARÃES, para devolução dos autos nº 11308-95.2010.811.0003, 

Protocolo 442640, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735008 Nr: 14701-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASIA & RASIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro POROXO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento,  sendo fe i ta através do s i te 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708881 Nr: 3772-62.2012.811.0003

 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): MARLY T L DOS SANTOS COSMÉTICOS, 

MARLY TAVEIRA LIMA DOS SANTOS, JUVENAL JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar sobre o 

ofício devolvido de fl. 173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787189 Nr: 9077-22.2015.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON DOMINGOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

correspondência devolvida de fls. 98/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824140 Nr: 4308-34.2016.811.0003

 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: Vilmo Jose Davoglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LINCOLN FORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto a defesa apresentada pela Defensoria Pública nas fls. 51/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 766881 Nr: 836-59.2015.811.0003

 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: ANDRÉIA SANTOS PADIM DE SOUZA, GVPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS SANTOS, JM TRANSPORTES DE 

CARGAS PRESIDENTE VENCESLAU LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

quanto a defesa apresentada pela Defensoria Pública de fls. 120/121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445106 Nr: 288-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R C BARRETO FILHO ME, ROGERIO 

MARTINELLI LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro CENTRO E VILA BOM PASTOR na Central de Pagamento de 

Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

2ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000438-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILA OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1000438-90.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): DANILA OLIVEIRA DO CARMO Parte Ré: RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria, patrono da PARTE 

AUTORA, para DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito, no prazo legal. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 29 de agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE DE 

LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002259-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON RENI SCHULZ (EXECUTADO)

TRAUDI INGRID WOTTRICH SCHULZ (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca 

das Correspondências Devolvidas (IDs 13366811 e 13367140), no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002129-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI JOSE JUCHNESKI (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 13152607, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002609-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA MARIA CAMARGO CASTILHO SOARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002609-20.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 41.970,15; Tipo: Cível; 

Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Diligências]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

Parte Ré: REQUERIDO: OLINDA MARIA CAMARGO CASTILHO SOARES O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria, 

patrono da parte autora, para, no prazo legal, MANIFESTAR acerca da 

Diligência do Sr. Oficial de Justiça (ID 12999791), requerendo, para tanto, 

o que entender de direito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 29 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002658-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR DE ARAGAO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002658-61.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 13.675,28; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: VALDEMIR DE ARAGAO SILVA O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria, patrono da PARTE AUTORA, 

para, no prazo legal, CUMPRIR integralmente a r. Decisão ID 12855963, 

bem como ESCLARECER a divergência de pedidos constantes dos IDs 

13153455 e 13200611. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 29 de 

agosto de 2018. Atenciosamente, SOLANGE DE LUCENA DANTAS COSTA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005033-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXECUTADO)

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

na qualidade de patrono da parte AUTORA para que, efetue o pagamento 

da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

poderá ser extraída no site do TJMT, devendo juntar uma cópia aos autos, 

com a finalidade de cumprimento dos Mandados de Citação dos 

Executados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010371-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

CELSO UMBERTO LUCHESI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH SCHLATTER (REQUERIDO)

MARIA ANGELICA STROHER ZAPPAROLI VIEIRA (REQUERIDO)

DANIEL ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

DIEGO CUSTODIO (REQUERIDO)

BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI (REQUERIDO)

LUIZ RENATO ZAPPAROLI (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1010371-24.2017.8.11.0003; 

Valor causa: R$ 3.629.452,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BAYER S.A. Parte Ré: REQUERIDO: LUIZ RENATO 

ZAPPAROLI, ELIZABETH SCHLATTER, ANTONIO CARLOS SCHLATTER 

ZAPPAROLI, BRUNA SCHLATTER ZAPPAROLI, DIEGO CUSTODIO, DANIEL 

ZAPPAROLI DINIZ VIEIRA, MARIA ANGELICA STROHER ZAPPAROLI 

VIEIRA Senhor(a): REQUERENTE: BAYER S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, para requerer o que de direito no prazo de 05 dias, sob 

pena de devolução da presente missiva. SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 768218 Nr: 1371-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESLEI FLAVIO SIMOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente 

processo aforado por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, desfavor de BRFESLEI FLAVIO SIMÕES, com qualificação 

nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.Custas pelo autor Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 28/agosto/2.018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783218 Nr: 7473-26.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS CAROLINE PINHEIRO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FRANCISCO FERREIRA, ZEONETE DA 

SILVA PATENE, JONAS MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 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.94, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752858 Nr: 9226-52.2014.811.0003

 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: RENATO JOSE MUZETTE, SERGIO OLIVEIRA 

GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/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 requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls.52, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764837 Nr: 15745-43.2014.811.0003

 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: VALDIR GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS 

PERNAMBUCANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Aparecido Gonçalves - 

OAB:17.580, SABRINA DA SILVA GONÇALVES - OAB:15529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 15745-43.2014

Ação: Declaratória c/c Indenização

Autor: Valdir Gonçalves

Ré: Arthur Lundgren Tecidos S/A

 Vistos, etc...

 VALDIR GONÇALVES, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente ação em desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – 

CASAS PERNAMBUCANAS, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.83/84), 

vindo-me os autos 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 VALDIR GONÇALVES, em 

desfavor de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A – CASAS 

PERNAMBUCANAS, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28 de agosto de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 799395 Nr: 14090-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 72V.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712468 Nr: 7535-71.2012.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI, DEMOSTENES ROCHA 

FAGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E BITTENCOURT LTDA EPP, 

AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, CARLOS HENRIQUE NEVES - OAB:OAB/MT 10.036, 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 7535-71.2012

Ação: Condenatória c/c Indenização

Autor: Claudia de Oliveira Fagotti

Ré: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 Vistos, etc...

 CLAUDIA DE OLIVEIRA FAGOTTI, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/AZ, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fl.282/282v), vindo-me os autos 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 CLAUDIA DE OLIVEIRA 

FAGOTTI, em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28 de agosto de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 337795 Nr: 6155-91.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 6155-91.2004

Ação: Execução de Sentença

Autor: Ali Khalil Zaher

Ré: Thereza Cristina Pires Terra

 Vistos, etc...

 H O M O L O G O, o acordo de vontades de (fls.261/264), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo e, uma vez transcorrido 

o prazo, sem qualquer manifestação, conclusos.

 Expeça-se o necessário

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28/agosto/2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 390103 Nr: 3751-62.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIEGE VIERO TREVISAN, SUELI MARIA VIERO 

TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, CAETANO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do desarquivamento dos autos, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 727675 Nr: 8536-57.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS EUGENIO PEZARICO, INES MARIA IZOTON 

PEZAROCO, CRISTIANE PEZARICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E 

DERIVADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401, 

VERÔNICA LAURA DE CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/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 

apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração de folhas 

nº70/71, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720356 Nr: 1400-09.2013.811.0003

 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: LUIS CARLOS MARQUES

 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 

CANO - OAB:OAB/MT8506A

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTO o presente processo promovido por LUIZ CARLOS MARQUES, 

em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando-o no 

pagamento das custas processuais.Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado, arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-MT, 28 de 

agosto de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,em 

substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432570 Nr: 1235-64.2010.811.0003

 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: DACOPS, SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESO AMORIM TRANSPORTES E SERVICOS - 

LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MACHADO MUCHAGATA 

- OAB:6872/MT

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

SILVA - OAB:8184-A, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10520/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 1235-64.2010

Ação: Indenização por Danos Morais

Autores: Sirlei Aparecida de Oliveira Soares e Outro

Réu: Creso Amorim Transportes e Serviços Ltda

Denunciada a Lide: Bradesco Auro/RE

 Vistos, etc...

 SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA SOARES e DANIEL AFONSO CASTRO 

OLIVEIRA PIRES SOARES, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente ação em desfavor de BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.428/429), 

vindo-me os autos 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 SIRLEI APARECIDA DE 

OLIVEIRA SOARES e DANIEL AFONSO CASTRO OLIVEIRA PIRES 

SOARES, em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela denunciada.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28 de agosto de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740530 Nr: 2331-75.2014.811.0003

 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: TRANSSEG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME, 

ALEXANDRE MOTA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MOTA NOGUEIRA, TRANSSEG 

TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - 

OAB:11922/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, TRANSSEG 

TRANPORTES E LOGISTICA LTDA ME, para manifestar, no prazo legal, 

acerca do petitório de fls. 221/227, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774560 Nr: 4102-54.2015.811.0003

 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: CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA, LUCIENE BISPO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - 

OAB:OAB/MT 17.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 4102-54.2015

Ação: Reintegração de Posse c/c Indenização

Autor: Cleidimar Carlota de Souza

Réus: Sebastião de Souza e Outra

 Vistos, etc...

 H O M O L O G O, o acordo de vontades de (fls.204/205v), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo e, uma vez transcorrido 

o prazo, sem qualquer manifestação, conclusos.

 Expeça-se o necessário

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28/agosto/2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700676 Nr: 8648-94.2011.811.0003

 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): JOAQUIM ALVES PERPETUO, MAURO 

MENEGUESSO, OLIVIA CAVALIER MENEGUESSO, JOSÉ DO SOCORRO 

PERPETUO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, LUCIANA GIARETTA SENEN - OAB:13428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 8648-94.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Sicredi Sul

Réus; Joaquim Alves Perpetuo e Outros

 Vistos, etc...

 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE 

MATO GROSSO ÇTDA – SICREDI SUL - MT, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de JOAQUIM 

ALVES PERPETUO, MAURO MENEGUESSO, OLIVIA CAVALIER 

MENEGUESSO e JOSÉ DO SOCORRO PERPÉTUO, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fl.146/148), vindo-me os autos 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 COOPERATIVA DE 

CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS DO SUL DE MATO GROSSO 

ÇTDA – SICREDI SUL - MT, em desfavor de JOAQUIM ALVES PERPETUO, 

MAURO MENEGUESSO, OLIVIA CAVALIER MENEGUESSO e JOSÉ DO 

SOCORRO PERPÉTUO, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelos executados.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28 de agosto de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 759746 Nr: 13232-05.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CRISTIANO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANOEL BARBOSA FILHO, IMUNOTECH 

SISTEMAS DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSETO JUNIOR - 

OAB:118.908 SP, THATIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 

32.045

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 13232-05.2014

Ação: Indenização por Danos Material e Moral

Autor: Antonio Cristiano Alves dos Santos

Ré: Imunotech Sistemas Diagnósticos Imp. e Exp Ltda

 Vistos, etc...

 ANTONIO CRISTIANO ALVES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de IMUNOTECH 

SISTEMAS DIGNÓSTICOS IMPÓRTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção (fl.253/255 e 269), vindo-me os autos 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 ANTONIO CRISTIANO 

ALVES DOS SANTOS, em desfavor de IMUNOTECH SISTEMAS 

DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, todos com 

qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28 de agosto de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 298607 Nr: 1559-98.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA 

BALBINO, LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 a retirar Carta 

Precatória, expedida à Comarca de Rosário Oeste-MT, bem como, para 

que proceda com a devida distribuição naquela Comarca, comprovando 

nos autos a referida distribuição. Certifico ainda que, com a implantação 

do sistema PJE, a distribuição das ações passou a ser feito pelos 

patrocinadores das partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408380 Nr: 4069-11.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA FERRAZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERRAZ DIAS - 

OAB:7660/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 4069-11.2008

Ação: Cobrança

Autor: Cesur

Ré: Luciana Ferraz Dias

 Vistos, etc...

 CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - CESUR, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de LUCIANA FERRAZ DIAS, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.116/117), 

vindo-me os autos 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 CENTRO DE ENSINO 

SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - CESUR, em desfavor de LUCIANA 

FERRAZ DIAS, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Indefiro a expedição de ofícios requerida a (fl.117, item ‘x’), uma vez que 

tal diligência compete à parte e não ao Poder Judiciário.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 28 de agosto de 2018.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819340 Nr: 2698-31.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA A C LTDA - ME, ALCEU 

CORDOVA, ANTONINHA SIRLEI CARAMORI CORDOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 EXEQUENTE, para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento deverá ser 

realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, 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.BEM como 

para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 432573 Nr: 1238-19.2010.811.0003
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL BECKER DE OLIVEIRA MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YORK INTERNATIONAL LTDA, YORK & CIA DO 

AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:129134, PATRÍCIA DABUS BUAZAR ÁVILA - 

OAB:OAB/SP 251.473

 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. 199, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 749860 Nr: 7687-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões a contestação de folhas nº 80/81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750008 Nr: 7772-37.2014.811.0003

 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: VANDERLEYA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER 

VICTORIO, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, 

MARCUS FERNANDO DA SILVA LIMA, ELISÂNGELA MARQUES RÉUS, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER 

VICTORIO, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEAO 

FERREIRA, WALKYRIA LEAO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 75/76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 733240 Nr: 13271-36.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DOS SANTOS DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DOMINGUES, ROSELITA 

PEREIRA DA SILVA, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 

LAUCÍDIO PEREIRA DA SILVA, JOAO DE ALMEIDA, IZABEL PEREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 da certidão de fls. 78, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 825455 Nr: 4794-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALM COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 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 da certidão de fls. 92, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007063-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007063-43/2018 Ação: Conhecimento Autor: Leandro José Vieira. Ré: 

Distribuidora de Energia S/A – Energisa Mato Grosso. Vistos, etc. 

LEANDRO JOSÉ VIEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Conhecimento” em desfavor de 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que em 14.14.2018 

solicitara a alteração de titularidade da Unidade Consumidora sob 

nº6/897231-7, a fim de que passasse a ser o titular, conforme Ordem de 

Serviço nº49689805-A – protocolo nº50808885; que, tal situação fora 

regularizada conforme documento de (fl.22 – correspondência ID 

14947337); que, o aludido documento demonstra estar o autor adimplente 

com as faturas da referida Unidade Consumidora (fl. 24 – 

correspondência ID 14947418). Ademais, informa que no dia 18.08.2018 

ficara temporariamente sem a prestação do serviço da requerida 

(12h-19h); que, fora surpreendido em 23.08.2018 sem a prestação do 

serviço, bem como, com a retira do relógio medidor/padrão, em 

conformidade com as fotos acostadas aos autos pelo autor (fls.25/33 – 

correspondência ID 14947457 a ID 14947557); que, no local o autor 

desempenha atividades comerciais, qual seja, possui uma sorveteria e os 

produtos são perecíveis, carreando fotos a fim de comprovar suas 

alegações (fls.34/42 – correspondência ID 14947557, fl.02/10). Outrossim, 

que solicitara a restabelecimento do serviço, todavia, no site da empresa 

ré encontra-se a informação de que a execução do serviço encontra-se 

impossibilitada, conforme documentos de (fls.43/47 – correspondência ID 

14947573). Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela provisória de 

urgência que a empresa ré restabeleça o fornecimento do serviço de 

energia elétrica da Unidade Consumidora sob nº6/897231-7, bem como, 

abstenha-se de inscrever o nome e CPF do autor nos órgãos de restrição 

ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento, nos termos dos itens ‘I’ e ‘II’ 

de (fl.13 – correspondência ID 14947198, fl.11). D E C I D O: Considerando 

os documentos de (fls.19/21 – correspondência ID 14947267, ID 14947314 

e ID 14947327), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que 

a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 
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satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISUM VERBERADO QUE AUTORIZOU O 

IMEDIATO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RESIDÊNCIA 

DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. 

ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INSUBSISTÊNCIA. "[. 

. .] Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis 

em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em 

seu detrimento"(Súmula 42 STJ)". "As sociedades de economia mista só 

tem foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou 

oponente (Súmula 517, STF) [...]"” (TJ-SC - AI: 40054918120178240000 

Jaguaruna 4005491-81.2017.8.24.0000, Relator: Luiz Fernando Boller, 

Data de Julgamento: 03/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA 

LEI 8.078/90. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 

Decisão que merece ser prestigiada. Presentes os requisitos do art. 300 

da lei 13.105/15 que autorizam o magistrado a conceder a Tutela de 

Urgência, em especial a periculum in mora. Ressalte-se, ainda, que a 

concessão ou não da tutela submete-se ao prudente arbítrio do juiz, 

fundado no princípio do livre convencimento motivado. Assim, não se 

pode, nos limites deste recurso, pretender substituir a atividade 

jurisdicional devidamente prestada, sendo aquela instância a adequada 

para a apreciação liminar e superficial da lide, porquanto e contato direto 

com os elementos probatórios dos autos. Destarte, e não sendo 

teratológica a decisão agravada, aplica-se o verbete sumular nº 59 deste 

Egrégio Tribunal de Justiça, devendo, ainda, observar o princípio da 

confiança no juiz da causa, que por estar mais próximo das partes tem 

maiores condições de vislumbrar a verdade dos fatos. Ante o exposto, 

conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, inciso IV, 

a, do Código de Processo Civil.” (TJ-RJ - AI: 00450289320178190000 RIO 

DE JANEIRO MEIER REGIONAL 7 VARA CIVEL, Relator: ANTONIO CARLOS 

DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 16/10/2017, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 18/10/2017) 

Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará à ré. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de 

tutela provisória de urgência, para que, no prazo de (48h) quarenta e oito 

horas, a parte ré restabeleça o serviço de energia elétrica na Unidade 

Consumidora sob nº6/897231-7 de titularidade do autor (a qual se 

encontra sem quaisquer débitos regulares conforme documento de fl.24 – 

correspondência ID 14947418), bem como, abstenha-se de inscrever seu 

nome e CPF nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de 

astreintes na importância de R$300,00 (trezentos reais) ao dia, até o limite 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo 

(art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da 

prova requerido no item ‘VII’ de (fl.14 – correspondência ID 14947198, 

fl.12), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo a distribuição do ônus 

da prova dar-se em momento mais oportuno, qual seja, o saneamento do 

processo (art. 373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70066999855, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 06/12/2015) (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 27 de novembro de 2018, às 10:00 horas, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008471-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ANTUNES (REQUERENTE)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003457-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

LUZIA DE ARAUJO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15048058

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-74.2018.8.11.0003

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:

ATUAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

SIMONE ARMANDO MARTINE (EXECUTADO)

ADEMIR MARTINE JUNIOR (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 15048452, 15048445 e 15048435

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001144-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15048827

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004448-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DANIELLE CRISTIANE MARIA PEREIRA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 15049437 e 15049450

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000637-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALVIANO MORAES BARBOSA (AUTOR(A))

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA PROVIDENCIAR O PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES COTADOS NO ID 

Nº14576063. , R$549,63 POR MEIO DE GUIA AO FUNAJURIS E R$14,81 

DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR (AG. 

0551-7, C/C 44017-5, BANCO DO BRASIL) , NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA 

ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004524-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

BRUNO CONCEICAO DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004526-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

DIEGO FERREIRA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004202-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000141-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº. 1000141-20.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – DO BLOQUEIO 

PELO SISTEMA BACENJUD. Cumprida a ordem judicial do Id. 14818556, 

decreto a indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta 

bancária da requerida CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A. no valor 

de R$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), liberando-se o valor 

que ultrapassar o débito. Intime as partes do referido bloqueio para 

manifestação no prazo legal. 2.0 – DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde 

eventual pedido de informação. Considerando que os acidentes dos 

animais silvestres foram atingidos por veículos quando do uso da rodovia, 

cuja ré administra, a responsabilidade pela recuperação destes e gastos 

com médico veterinário, conforme decisão liminar proferida no ID nº. 

4681211, devidamente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, ID nº. 

4681211, é da demandada. Considerando ainda, que os serviços foram 

efetivamente prestados por profissionais da área, não tendo a ré buscado 

mecanismos para o socorro dos animais silvestres, antes de liberar os 

valores bloqueados pelo Sistema Bacenjud, oportunizo a demandada o 

pagamento direto ao estabelecimento médico, observando os valores 

constantes nos IDs nºs. 14325754 e 14807418, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, sob pena de ser formalizado o alvará de levantamento em 

favor da empresa prestadora dos serviços. Vindo aos autos o 

comprovante de pagamento pela ré, libero o valor que se encontra 

bloqueado pelo Sistema Bacenjud. Decorrido o prazo alhures mencionado, 

sem o comprovante de pagamento pela ré, voltem-me os autos conclusos 

para realização dos demais atos para transferência dos valores 

bloqueados para a Conta Única para posterior expedição do alvará judicial 

em favor da clínica médica veterinária. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806503 Nr: 16847-66.2015.811.0003

 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: RUBENS MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTENIO RONDON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TEODORO PORTO - 

OAB:22820/0, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Vistos etc. Homologo os pedidos de desistências supra para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos. Outorgo aos patronos dos litigantes o prazo 

de 15 (quinze) dias sucessivos para a apresentação das razões finais 

por escrito, iniciando a contagem do prazo a partir da publicação do diário 

visando a intimação do patrono de Rutênio Rondon Junior. Faculto ao 

advogado do demandante a retirada dos autos em carga nos quinze 

primeiros dias e ao advogado do demandado nos quinze dias sucessivos. 

Os memoriais deverão ser juntados aos autos ao final do prazo 

retromencionado de forma que uma parte não conheça das razões finais 

da outra. Saem os presentes intimados, intime pelo DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434556 Nr: 3222-38.2010.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO DE SOUZA E DUARTE LTDA - MT 

(LAVA JATO DO BORRACHA), ALFREDO ASSIS DUARTE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 Ex Positis, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro 

extinta a punibilidade de FRANCO DE SOUZA E DUARTE LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.850.962/0001-93 e seu 

representante legal ALFREDO ASSIS DUARTE JÚNIOR, brasileiro, casado, 
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empresário, portador do RG nº 214369 SSP/MT, inscrito no CPF nº 

079.506.751-87, filho de Alfredo Assis Duarte e Ozaguia Costa Duarte, 

residente e domiciliado na Rua Francisco Felix, nº 727, Bairro Bom Pastor, 

nesta cidade, nos termos do dispositivo suso mencionado.Determino que 

os valores recolhidos nos autos (fls. 181) 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 com a baixa e anotações necessárias. Custas “ex 

lege”.P.R.I.C.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.: 704438 Nr: 12415-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELIS RODRIGUES AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 .Código nº 704438.

Vistos etc.

Considerando as informações contidas no ofício à fls. 148, percebe-se 

que o som apreendido está em péssimo estado de conservação, o que 

impossibilita a sua doação a entidades beneficentes, igrejas e/ou escola 

municipal na forma determinada na r. sentença.

Assim, oficie ao Sr. Delegado da 1ª Delegacia de Polícia, para que 

encaminhe a aparelhagem de som descrita no B.O. 8803/2011 (fls. 14) 

para a reciclagem e em não sendo possível seu aproveitamento faculto a 

destruição do mesmo dando a correta destinação, com o fito de evitar 

danos ao Meio Ambiente, encaminhando termo circunstanciado a este 

juízo informando acerca do procedimento adotado.

Após, expeça guia de execução penal e remeta os autos ao Juízo das 

Execuções Penais desta Comarca.

Dê ciência ao representante do Ministério Público.

Expeça o necessário. 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.: 814056 Nr: 907-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA APARECIDA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA CRISTINA HACK - 

OAB:23.937-O/MT

 CD. PROC. 814056

Vistos etc.

Considerando a manifestação à fls. 71, intime o exequente para informar 

os dados bancários para que seja efetivado o levantamento de valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Ato contínuo, remeta os autos à Contadoria Judicial para apuração do 

débito exequendo remanescente.

Vindo o cálculo, dê-se vista as partes.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717743 Nr: 13183-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P M COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 

PAULO RAMOS, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 717743

Vistos etc.

Considerando que a minuta de acordo constante à fls. 131/132 

condicionou a liberação das penhoras realizadas nos autos ao integral 

cumprimento da transação noticiada, intime a parte credora para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de informar se houve o 

efetivo pagamento da avença.

 Após, imediatamente conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763438 Nr: 15100-18.2014.811.0003

 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: FELIPE ATILAS SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO TOMAZ CARVALHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Código nº. 763438.

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do expert à fls. 215, nomeio, em 

substituição ao perito nomeado anteriormente, o médico neurologista Dr. 

José Valter Braga, independente de compromisso, o qual poderá ser 

encontrado na Rua Otávio Pitaluga, nº. 1.349, Jardim Urupês, em 

Rondonópolis/MT, telefone (66) 3421-5222.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações constantes na decisão à fls. 198/198-v.

 Expeça o necessário. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 27 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773444 Nr: 3742-22.2015.811.0003

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINO FERREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCÍBIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inação do requerente, que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, abandonando a 

causa por mais de 03 (três) anos e 03 (três) meses, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III, do CPC. Condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar o demandante 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, sem o pagamento das custas, 

providencie a Sra. Gestora os atos necessários para o apontamento do 

crédito no cartório de protesto de títulos desta Comarca. Após, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 27 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 752505 Nr: 9039-44.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFIFE HUSSEIN FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LIMA, CLEONICE 

MOURA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, MAURICIO AUDE - OAB:4667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Código Processo nº. 752505

Vistos etc.

I – Tendo em vista que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado 

pode promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes, bem como a fim de atender as recomendações do CNJ, designo o 

dia 16 de outubro de 2018 às 16h00 para audiência de conciliação.

II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos advogados, para 

comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir ou, poderão 

fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes.

III – Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720273 Nr: 1313-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARÍLIA DE DAVID BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Código nº. 720273. Vistos etc.MARÍLIA DE DAVID BARROS, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra 

DECOLAR.COM LTDA., também qualificada no processo. (...).Observa-se 

que a executada efetuou o pagamento da condenação voluntariamente do 

valor R$ 19.259,50 (dezenove mil duzentos e cinquenta e nove reais e 

cinquenta centavos), no dia 11/03/2016, ou seja, dentro do prazo de 

intimação para cumprimento voluntário da sentença, todavia, somente 

apresentou o referido comprovante após a realização da penhora on line, 

quando da apresentação da impugnação. (...)Assim, determino o 

levantamento da verba incontroversa no importe atualizado de R$ 

22.566,37 (vinte e dois mil reais e quinhentos e sessenta e seis reais e 

trinta e sete centavos) e seus acréscimos em favor da credora, 

observando os dados bancários fornecidos à fls. 181 e os termos do 

Provimento nº. 16/2011-CGJ.Após, remeta os autos à contadoria judicial 

para apuração de eventual saldo remanescente de débito, observando a 

data e o valor do depósito realizado à fls. 183/184, sem a incidência da 

multa e dos honorários fixados à fls. 158, bem como, o levantamento da 

quantia de R$ 22.566,37 (vinte e dois mil reais e quinhentos e sessenta e 

seis reais e trinta e sete centavos) e seus acréscimos em favor da 

credora. Em sendo constatado a existência de saldo remanescente, 

deverá a Sra. Contadora incidir sobre o referido valor, a multa de 10% 

(dez por cento) e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos do artigo 523, §2º, do CPC.Vindo o cálculo, dê-se vista as 

partes.Deixo de analisar o pleito de desbloqueio da quantia pelo Sistema 

Bacenjud formulado à fls. 182, para quando do retorno dos autos da 

contadoria judicial. Após, conclusos para novas deliberações.Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis/MT, 27de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 293670 Nr: 8223-82.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUBLA VALENTIM RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR FRANCISCO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Código nº. 293670.

 Vistos etc.

Ante os termos das certidões da Sra. Gestora à fls. 343 e 346, intime o 

exequente, na pessoa de sua patrona regularmente constituída nos autos 

via DJE, para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 772164 Nr: 3239-98.2015.811.0003

 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: WILMAR VIDAL DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 Código Processo nº. 772164

Vistos etc.

I – Tendo em vista que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado 

pode promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes, bem como a fim de atender as recomendações do CNJ, designo o 

dia 16 de outubro de 2018 às 16h40 para audiência de conciliação.

II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos advogados, para 

comparecerem ao ato, munidos de poderes para transigir ou, poderão 

fazer-se presentes acompanhados de seus constituintes.

III – Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728398 Nr: 9199-06.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO CESAR MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT,  SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HIGHOR DJAMÍLER 

MENDES SANTOS, para devolução dos autos nº 9199-06.2013.811.0003, 

Protocolo 728398, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786548 Nr: 8843-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAOBION GONÇALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO CARMO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIELLE DE 

MATOS SOARES, para devolução dos autos nº 8843-40.2015.811.0003, 

Protocolo 786548, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775346 Nr: 4381-40.2015.811.0003

 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: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO RANGEL ANDAN, SHIRLEI FERREIRA 

DOLORES ANADAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMERSON 

SPIGOSSO, para devolução dos autos nº 4381-40.2015.811.0003, 

Protocolo 775346, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392875 Nr: 6424-28.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAFAIETE GOMES PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCY ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALCY ALVES 

VELASCO, para devolução dos autos nº 6424-28.2007.811.0003, 

Protocolo 392875, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758121 Nr: 12196-25.2014.811.0003

 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: RENATA FLORINDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEST- SERVIÇO SOCIAL DE TRANSPORTE, 

SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAJUNIOR LIMA MARANHAO - 

OAB:6356

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RICARDO 

FILIPAK, para devolução dos autos nº 12196-25.2014.811.0003, Protocolo 

758121, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436467 Nr: 5135-55.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO CORDEIRO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:5388/MT

 Código Processo nº. 436467

Vistos etc.

 Intime o exequente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

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.: 702242 Nr: 10220-85.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA VEÍCULOS - ME, 

GILBERTO FERREIRA, MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 Código Processo nº. 702242

Vistos etc.

 Intime o exequente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

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.: 815981 Nr: 1541-23.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASFORTE SERVICOS ESSENCIAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCHI - OAB:187329/SP, CELSO MARCON - OAB:OAB/SE 499-A, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 815981

Vistos etc.

 Intime o requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 24 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009781-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SILVA TENORIO (EXECUTADO)

RODOTEMPO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do Sr. Oficial de JUstiça, conforme ID 13491030, nos termos 

seguintes:" Certifico, que diligenciei por seis vezes no endereço 

mencionado, bem como também na empresa Lava Jato Rondonetto, 

localizado na BR 364 saída para Pedra Preta, a quatro KM do posto 

Trevão, e quando logrei êxito, citei a empresa Rodotempo Transportes e 

Logistica Ltda, na pessoa do seu representante legal, Sr. Ronaldo José 

Cesconetto, o qual ciente ficou, recebendo copia do mandado e petição 

que lhe ofereci, recusando exarar sua assinatura no mandado. Certifico 

mais, que diligenciei ainda por cinco vezes na rua Sergipe nº 1511, no 

bairro Jardim Belo Horizonte, em dias e horários distintos, e ai sendo não 
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foi possível citar o avalista /interveniente garantidor, Sr. Gilson da Silva 

Tenório, tendo em vista em todas diligencias efetuadas, o referido imóvel 

se encontrar fechado e sem nenhum morador nas ocasiões, aparentando 

estar o mesmo desocupado. pelas custas com condução das diligencias 

excedentes e complementares a receber R$505,00 (Quinhentos e Cinco 

Reais)"

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005517-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SALES SILVA (AUTOR(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, devendo informar endereço 

hábil à citação da requerida.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000218-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

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 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000218-92.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE 

FABIANO DO NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: DANILO 

AMARAL DE FREITAS - MT0015476A REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - MT0008506S-A 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 

(cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as 

questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da 

lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000259-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005331-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO CANDIDO (REQUERENTE)

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005095-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

LINDAURA RIBEIRO ANDREATTO (REQUERENTE)

ALEXANDRE JULIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1010146-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDERSON JOSE FRANCELINO DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Danny Fabrício Cabral Gomes (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

MARINA BELANDI SCHEFFER (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO TEIXEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WILSON FURTADO ROBERTO (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))
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HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

ROBERTO DUARTE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000861-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FLORES FARIAS (REQUERENTE)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007214-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

IVO RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007207-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009654-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GBL SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

RENATO SAITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do executado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003094-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA (ADVOGADO(A))

RODONETTO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSETHI TRANSPORTES RODOVIARIO EIRELI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003688-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA DE LIMA (AUTOR(A))

TATIANE SOUZA DE LIMA (AUTOR(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, se manifestar 

sobre o decurso do prazo de citação, sem manifestação do requerido.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730640 Nr: 11203-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): JESAINA MARIA MULTA - ME, JESAINA MARIA 

MULTA

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 11203-16.2013.811.0003

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->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): JESAINA MARIA MULTA - ME e JESAINA MARIA 

MULTA

CITANDO(A,S): JESAINA MARIA MULTA - ME e JESAINA MARIA MULTA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/08/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 69.452,02

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: As partes compuseram um título de crédito no valor 

de R$83.024,40, cujo objeto a título de alienação fiduciária, foi uma 

maquina hidráulica, tipo perfuratriz, marca MWM229 transferido pela 

primeira ré como garantia o domínio e a posse indireta do bem móvel ao 

autor. Tornando-se inadimplente a primeira ré, acarretou a sua mora, 

através de Notificação Extrajudicial, não logrando êxito.

DESPACHO: Vistos e examinados. Considerando que o bem alienado 

fiduciariamente não foi encontrado, DEFIRO o pedido de conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, face o teor do disposto 

nos artigos 4º e 5º da Lei nº 13.043/2014.Determino a alteração da 

autuação do feito, bem como a citação do executado para, no prazo legal, 

efetuar o pagamento da dívida. Não efetuado o pagamento, munido da 

segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Observe-se 

eventual indicação de bens a serem penhorados, feita pelo credor. Se não 

localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas. Fixo os honorários de advogado 

a serem pagos pelo executado em 15% sobre o valor da execução. 

Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de legal, a verba 

honorária será reduzida pela metade. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Rondonópolis - MT, 22 de agosto de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737604 Nr: 424-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREIO VARZEA GRANDENSE/CORREIO 

PRESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 424-65.2014.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

PARTE REQUERIDA: CORREIO VARZEA GRANDENSE/CORREIO PRESS

INTIMANDO(A, S): CORREIO VARZEA GRANDENSE/CORREIO PRESS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 15/01/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 27.463,12

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para no prazo de 15 dias 

cumprir voluntariamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

importância R$ 27.463,12 (vinte e sete mil, quatrocentos e sessenta e três 

reais e doze centavos), sob pena de incidência da multa de 10%, nos 

termos do artigo 523 do CPC. Havendo pronto pagamento não há razão 

para fixação de verba honorária. Havendo prosseguimento do feito, foram 

arbitrados os honorários em 10% sobre o valor da execução.

 Despacho/Decisão: Defiro o pedido de conversão da ação em 

cumprimento de sentença, haja vista que a condenação já transitou em 

julgado, conforme certidão de fls. 103. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fls. 113), nos exatos termos do artigo 

524 do CPC. Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na 

capa dos autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do 

disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o 

devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais custas 

processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 

do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de 

advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 

523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a 

Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; 

não havendo indicação de bens a serem penhorados, impulsione-se o 

feito para que o exequente manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida 

penhora on line, tornem os autos conclusos. Para eventuais impugnações, 

o devedor deverá observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 22 de agosto de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711314 Nr: 6319-75.2012.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE ALCÂNTARA

 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: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 6319-75.2012.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE ALCÂNTARA

INTIMANDO(A, S): CARLOS ALBERTO DE ALCÂNTARA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/05/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 13.185,37

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para no prazo de 15 dias 

cumprir voluntariamente a obrigação, que consiste no pagamento da 

importância R$ 13.185,37 (treze mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e 

sete centavos), sob pena de incidência da multa de 10%, nos termos do 

artigo 523 do CPC. Havendo pronto pagamento não há razão para fixação 

de verba honorária. Havendo prosseguimento do feito, foram arbitrados os 

honorários em 10% sobre o valor da execução.

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos e examinados. Defiro o pedido de 

conversão da ação em cumprimento de sentença, haja vista que a 

condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 108. 

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

105), nos exatos termos do artigo 524 do CPC. Promovam-se as 

anotações e alterações necessárias, na capa dos autos e no sistema 

Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 513 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o devedor, para cumprir a 

sentença, acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, tal como previsto no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de 

multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento 

(art. 523, §1º). Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá 

certificar o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos. Para eventuais impugnações, o devedor deverá 

observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 22 de agosto de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787165 Nr: 9060-83.2015.811.0003

 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): RODRIGO DE MORAES FLEURI, CRISTINA 

RAMOS DO NASCIMENTO

 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: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 9060-83.2015.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT e RESENDE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MORAES FLEURI e CRISTINA RAMOS 

DO NASCIMENTO

INTIMANDO(A, S): RODRIGO DE MORAES FLEURI e CRISTINA RAMOS DO 

NASCIMENTO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 24.763,18

FINALIDADE: FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para no prazo de 

15 dias cumprir voluntariamente a obrigação, que consiste no pagamento 

da importância R$ 24.763,18 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e 

três reais e dezoito centavos), sob pena de incidência da multa de 10%, 

nos termos do artigo 523 do CPC. Havendo pronto pagamento não há 
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razão para fixação de verba honorária. Havendo prosseguimento do feito, 

foram arbitrados os honorários em 10% sobre o valor da execução.

 SENTENÇA: Vistos e examinados. Defiro o pedido de conversão da ação 

em cumprimento de sentença, haja vista que a condenação já transitou em 

julgado, conforme certidão de fls. 95. Ademais, o requerimento de 

cumprimento de sentença está devidamente instruído com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito (fls. 91), nos exatos termos do artigo 

524 do CPC.Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na 

capa dos autos e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do 

disposto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se o 

devedor, através de edital, para cumprir a sentença, acrescidas de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como 

previsto no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de 

honorários de advogado de dez por cento (art. 523, §1º). Nos termos do 

disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar o ocorrido nos 

autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação de bens a 

serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos. Para eventuais impugnações, o devedor deverá 

observar o prazo do artigo 525 do CPC. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 22 de agosto de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 874124 Nr: 8070-24.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, realizar o pagamento da 

diligência complementar do oficial de justiça, conforme certidão, trasncrita: 

"DAS DILIGÊNCIAS, ante as diligências realizadas, a fim dar fiel 

cumprimento ao mandado, remanescem diligências realizadas e ainda não 

pagas, as quais, já descontado o valor depositado pela parte, somam a 

quantia de R$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais), razão pela qual, 

requeiro seja intimada a parte autora para que efetue o pagamento da guia 

de complementação na quantia mencionada, vinculado a este Oficial de 

J u s t i ç a ,  p o r  m e i o  d o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao.

 Nada mais, é o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 894350 Nr: 3260-69.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, LUCIANA LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da autora para no prazo legal fornecer cópia da 

inicial, para acompanhar o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 759751 Nr: 13236-42.2014.811.0003

 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: JOSÉ CRISOSTOMO DIONIZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE MORAES, CREONILDES 

FERNANDES DA SILVA RODRIGUES, JUSCELINO LIMA DIAS, CLEIDA 

ORTIZ DIAS, DELMOND RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal apresentar impugnação a 

contestação de fls.132/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 440695 Nr: 9364-58.2010.811.0003

 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: MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação em fls.108/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803827 Nr: 15850-83.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI, WAGNER DE 

BARROS FERRETI, MARÍLIA DE DAVID BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, 

KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA, VINICIUS MAIA BARROS, 

GABRIEL MAIA BARROS, LETICIA MAIA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA NUSSYA DE BARROS 

FERRETI - OAB:OAB/MT15903, WAGNER DE BARROS FERRETI - 

OAB:OAB/MT13530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ferreira Alegria - 

OAB:9996/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9237/MT, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:MT/12.007

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 818982 Nr: 2558-94.2016.811.0003

 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: IMOBILIARIA CONTINENTAL LTDA, NELSON SILVEIRA 

CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDA GOMES DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

reconvenção de folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735058 Nr: 14740-20.2013.811.0003

 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: WANDERLON DA SILVA PADUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DOS SANTOS, CLAUDIA GABRIEL 

MATIAS, MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A, MARCELO A ALVES FERREIRA - 

OAB:MT/8102
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 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestar acerca da juntada 

de embargos de declaração do denunciado a lide em fls.319/328.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751847 Nr: 8688-71.2014.811.0003

 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: LUIS EDUARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR WURZIUS, PAULO VICTOR AGUIAR 

VELOSO, SEBASTIANA BARBOSA MARTINS, EPAMINONDAS PASSOS 

AMORIM, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTORIO, THIAGO 

RODRIGUES DA SILVA, ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:7.206-B

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 769415 Nr: 1874-09.2015.811.0003

 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: RAIMUNDA MARIA DE JESUS, LUCIA PAULINA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAYDE DE MATOS FORTUNATO 

CORBELINO, JOAO CORBELINO, VIRGILIO FERRERIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS, OAB/MT 14423/O, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 26/06/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802862 Nr: 15555-46.2015.811.0003

 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: ELZA KLEGIN AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DERCIO TORREMOCHA AGUILAR, 

FABIANA RODRIGUES AGUILAR, GUIMARÃES AGRICOLA, CRISTIANE 

NEVES GUIMARÃES, DÉRCIO TORREMOCHA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Cuida-se de petição inicial de ação de usucapião.

Conforme dispõe o artigo Art. 282 do CPC, a petição inicial indicará: I- o juiz 

ou tribunal, a que é dirigida; II- os nomes, prenomes, estado civil, 

profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III- o fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido; IV- o pedido, com as suas 

especificações; V- o valor da causa; VI- as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; e VII- o requerimento 

para a citação do réu.

O Art.283 complementa que a petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação.

Em se tratando de usucapião, dispõe ainda o artigo 942 do CPC que o 

autor, expondo na petição inicial o fundamento do pedido e juntando planta 

do imóvel, requererá a citação daquele em cujo nome estiver registrado o 

imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em 

lugar incerto e dos eventuais interessados.

Da análise da exordial e dos documentos que a acompanham, entendo em 

termos a petição inicial, razão pela qual a recebo, ordenando a citação do 

réu, dos confinantes e dos interessados, para responderem, devendo 

constar do mandado que, não sendo contestada a ação, se presumirão 

aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.

 Intime-se o Ministério Público, nos termo do disposto no artigo 944 do CPC.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com observância das 

disposições contidas nos artigos 942 e 943 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440695 Nr: 9364-58.2010.811.0003

 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: MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado às fls. 111.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 801742 Nr: 15084-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA CHOMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443303 Nr: 11971-44.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DOS SANTOS ME, EMERSON DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 708237 Nr: 3077-11.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PETERSON DA SILVA, JUSIMARA 
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DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440695 Nr: 9364-58.2010.811.0003

 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: MARIA SOCORRO ANTUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 Decreto a revelia do citado por edital que não compareceu aos autos.

Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802862 Nr: 15555-46.2015.811.0003

 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: ELZA KLEGIN AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DERCIO TORREMOCHA AGUILAR, 

FABIANA RODRIGUES AGUILAR, GUIMARÃES AGRICOLA, CRISTIANE 

NEVES GUIMARÃES, DÉRCIO TORREMOCHA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados. Diante do advento do Novo Código de Processo 

Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, faculto às partes o prazo 

comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de maneira clara, objetiva e 

sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 

julgamento da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria 

que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já 

provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que 

servem de suporte a cada alegação. Com relação ao restante, 

remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua 

relevância e pertinência. Assento que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, implicando na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é 

a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: Por 

fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o 

mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de 

autocomposição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do 

artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 879990 Nr: 10280-48.2017.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO BERTONI, CARLOS CEZAR 

BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVALDO LODI, LEOFLAN LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT7206B

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido, para no prazo legal fornecer os 

números dos telefones, nome e endereço das operadoras das linhas, o 

CNPJ da autora e o CPF dos sócios e de José Márcio de Menezes 

Segundo, cumprimento expedição do(s) ofício(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752851 Nr: 9224-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- ME, 

AISLAN CLAYTON MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CESAR 

LEITÃO - OAB:13.592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3504-A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes da audicência designada para o dia 

22/10/2018, às 16:45 horas, nos autos da Carta Precatória 

1051522-16/2018.18.8.26.0021, para oitiva da testemunha do autor Sr. 

Rafael Maurício Gouveia, no Setor de Cartas Precatórias Cíveis da 

Comarca de São Paulo, situado no Viaduto Dona Paulina nº 80, 17º andar, 

Centro, São Paulo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 738364 Nr: 932-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & CIA LTDA, 

RIVANI VIEIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WAGNER RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:226132, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos patronos dos para no prazo legal fornecer duas 

(02)cópias da petição e cálculo de fls. 83/85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725868 Nr: 6823-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SICOOB CREDLOJA- COOPERATIVA DE EC. E CRED. 

MUTUO DOS LOJ. E VESTUARIOS E CONF.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINEY ALVES DE SOUZA, NICLENE CASTRO 

DOS SANTOS -ME ( TACO FORT), NICLENE CASTRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal, manifestar 

sobre o auto de avaliação de fls. 98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718742 Nr: 14211-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMMARE TREINAMENTO E EVENTOS LTDA - 

ME, LUIZ CARLOS ANGHINONI, CARLOS EDUARDO LAZZARI ANGHINONI, 

EDIANE MARCIA LAZZARI ANGUINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GAVIOLI - 

OAB:10194/MT, SAVIO DANILO LOPES LEITE - OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida, bem como informar o endereço completo com CEP 

do(s) devedore(s) e a data do débito a ser considerada, por se tratar de 

exigências do SCPC e do SERASA, para inclusão no registro de banco de 

dados do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716104 Nr: 11461-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ANTONIO ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado no Sistema CPD – Central De Pagamentos De Diligências, junto 

ao site do Tribunal de Justiça: - Serviços - Guias - Diligências - Emissão de 

guias, devendo informar a numeração única, o valor supra mencionado, 

encaminhando a este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o 

original.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711848 Nr: 6879-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HITALLO FERNANDO BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811205 Nr: 18310-43.2015.811.0003

 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: NILSON MULLER, ILOIDE AUGUSTA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO MANICA, JACIELE DE MELO 

CURPERTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:OAB/MT 5341, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:MT/1.938-A, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:227716, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:OAB/MT 

11506

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822857 Nr: 3939-40.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEISS E NAKAYAMA LTDA- CENTRO FARMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes do retorno dos autos do TJ e para 

no prazo legal manifestar interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725071 Nr: 6034-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVALEI VEICULOS LTDA - ME, DERVALEI 

HERNANDES DA SILVEIRA, LUCIANA APARECIDA MOLATO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Ante o teor da manifestação de fls. 93, proceda-se a pesquisa junto ao 

sistema INFOJUD.

 Com o resultado, dê-se ciência à exequente.

Arquivem-se em pasta própria a declaração de imposto de renda 

requisitada por meio do Sistema INFOJUD.

Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421878 Nr: 4140-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI, 

DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT16154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781073 Nr: 6602-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGRI - COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

1º Juizado Especial

Expediente
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 Edital de Intimação

 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

 Edital de Praça Ou Leilão ME104

Valor do Débito:13.947,49

Data da Primeira Praça/Leilão:05/10/2018

Horário da Primeira Praça/Leilão:14:00:00

Data da Segunda Praça/Leilão:26/10/2018

Horário da Segunda Praça/Leilão:14:00:00

Descrição dos Bens:01 (um) lote, nº 4, com área total 988,28 mts2, frente 

para a Rodovia Cuiabá- Santo Antonio do Leverger, medindo 12,00 mts de 

frente, com 42,00 mts do lado direito, do lado esquerdo com 50,10 mts , de 

propriedade de Stilo Presentes e Utilidades Para o Lar Ltda - E. P. P.

Local onde se encontram os bens:

Valor Total da Avaliação:R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)

Ônus, Recurso ou Causa Pendente, se houver:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 422836 Nr: 5089-03.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASISS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DANIEL ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaíva Marino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 422836

Vistos.

Cuida-se de novo pedido da parte exequente (fls. 77 e 78), para tentativa 

de penhora via Bacenjud, de eventuais valores depositados em contas 

dos executados, os quais não pagaram espontaneamente o débito a que 

concerne esta demanda, a redação dada ao art. 655, I, do Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACEN JUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição.

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos 

constantes do pedido de fls. 77 e 78.

 Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 24 de agosto de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 340940 Nr: 9129-04.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RAMON DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAM TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Cristina Mangoni de O. 

Lelis - OAB:3942

 Código 340940

Vistos.

Cuida-se de novo pedido da parte exequente (fl. 221), para tentativa de 

penhora via Bacenjud, de eventuais valores depositados em contas dos 

executados, os quais não pagaram espontaneamente o débito a que 

concerne esta demanda, a redação dada ao art. 655, I, do Código de 

Processo Civil é no seguinte sentido:

“Art. 835. A penhora, observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - 

dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 

(...)”

Diante da realidade processual verificada in casu, afigura-se viável o 

bloqueio e penhora de eventual numerário porventura existente em contas 

bancárias da parte devedora, mormente em face da ausência de qualquer 

manifestação direcionada à composição da dívida.

Por esses fundamentos, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO O 

BLOQUEIO E PENHORA da importância apontada, por meio do sistema 

BACENJUD, devendo ser juntando a esta decisão o extrato pertinente à 

execução desta ordem.

Materializado sucesso no bloqueio do numerário e transferido o valor para 

a conta judicial competente, intimem-se exequente e a parte executada, a 

fim de que se manifestem no prazo de lei.

Em sendo negativa a tentativa de penhora, intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando 

bens passíveis de constrição.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis/MT, em 24 de agosto de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008067-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. M. N. (ADVOGADO(A))

E. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. S. F. D. L. (ADVOGADO(A))

S. G. D. L. (ADVOGADO(A))

V. F. S. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

E. D. S. V. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1008067-52.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos certidão designando audiência cejusc para o dia 25/09/2018, às 

14h. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA CARDOSO 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001766-89.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

A. L. G. D. (ADVOGADO(A))

A. R. R. D. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1001766-89.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos termo audiência cejusc. Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006506-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO(A))

EDVALDO RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER PAULINO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES (ADVOGADO(A))

ARTHUR CREVELARI (ADVOGADO(A))

IGOR MORENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AILCE GOMES FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1006506-90.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006643-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1006643-72.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001329-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (ADVOGADO(A))

J. D. C. X. (REQUERENTE)

L. R. X. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1001329-48.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão designando aud. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005421-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. A. (AUTOR(A))

D. S. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. G. D. S. A. (RÉU)

M. S. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1005421-69.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos. Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018 LUCILEILA CARDOSO 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006397-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. S. (REQUERENTE)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. (REQUERIDO)

F. F. D. A. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1006397-76.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos certidão designando audiÊncia cejusc. Rondonópolis/MT, 29 de 

agosto de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004189-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Fernanda Neves Vilela Pires (ADVOGADO(A))

ANICLAI DO PRADO BESERRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA (ADVOGADO(A))

JANAINA EMANUELE MULLER (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1004189-56.2016.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001407-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. M. C. (AUTOR(A))

C. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. S. (ADVOGADO(A))

M. V. C. D. C. (RÉU)

F. O. L. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1001407-08.2018.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos certidão designando audiência cejusc para o dia 25/09/2018 às 

14h30min Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA CARDOSO 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000807-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. F. (AUTOR(A))

D. D. C. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. F. S. (RÉU)

F. D. C. J. (ADVOGADO(A))

E. L. G. A. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1000807-21.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc. . Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002702-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. M. N. (ADVOGADO(A))

E. D. S. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. S. D. S. (REQUERIDO)

S. G. D. L. (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002702-17.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018 LUCILEILA CARDOSO 

Gestora

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006330-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. M. (ADVOGADO(A))

D. F. D. S. (ADVOGADO(A))

M. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. P. D. S. W. (ADVOGADO(A))

V. M. R. M. (REQUERIDO)

K. W. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1006330-14.2017.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos decisão cejusc. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA 

CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002787-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. P. (EXECUTADO)

R. G. F. (ADVOGADO(A))

 

Intime-se o devedor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena da incidência de multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, bem como, 

persistindo a inadimplência, de lhe serem penhorados bens suficientes 

para quitação da obrigação alimentar (art. 523, §3º c.c. 528, §8º, do 

Código de Processo Civil).

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718731 Nr: 14200-06.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR CASTRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNS, CRISTIAN LIMA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANY CEBALHO 

CORREA BARBOSA, para devolução dos autos nº 

14200-06.2012.811.0003, Protocolo 718731, 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.: 772352 Nr: 3289-27.2015.811.0003

 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: JAS, MVAS, VAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO ÁTILA LOPES 

SANTOS, para devolução dos autos nº 3289-27.2015.811.0003, Protocolo 

772352, 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.: 802312 Nr: 15311-20.2015.811.0003

 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: QUELLI CRISTINA DE SOUZA, ESTEVAO GOMES DE 

ARRUDA, MARIA MADALENA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO PAULO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3432, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito de ofício com a finalidade de promover a INTIMAÇÃO do 

Dr. Wilson Lopes, OAB/MT nº 7.396-B, patrono dos requerentes Estevão 

Gomes de Arruda e Maria Madalena Arruda, para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição de fls. 117/120.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005805-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO QUEIROZ CASTRO (REQUERENTE)

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005805-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Considerando a 

ação de inventário de n.º 1006058-83.2018.811.0003, que tramita perante 

este juízo, na qual foi informada a morte do requerido (ID: 14500706), 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto ao falecimento do Sr. EDIVAL CASTRO, ora 

interditando, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 2. 

Após, venham-me os autos imediatamente conclusos. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006058-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

WAGNER JOSE CASTRO (REQUERENTE)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL CASTRO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006058-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente 

WAGNER JOSÉ CASTRO, que deverá ser intimado, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 4. No prazo 

de 20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, deverá 

a pessoa da inventariante apresentar as primeiras declarações, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, inclusive CCIR expedida pelo INCRA em caso de imóvel 

rural, devidamente atualizados e autenticados, lavrando-se termo 

circunstanciado em cartório (art. 620, CPC). 5. Se não houver 

necessidade de citação de algum herdeiro (art. 626, CPC), digam as 

partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e as Fazendas 

Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras declarações 

(art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto aos valores 

atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), lavre-se o termo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 371 de 529



de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a pessoa da 

inventariante para prestá-las. 7. Indefiro os pleitos formulados a título de 

tutela de urgência e evidência, eis que desprovidos de amparo legal e por 

se tratarem de providências que o inventariante, de posse do termo de 

inventariança e da certidão de óbito de ID: 14500706, deve tomar, e por 

não serem pertinentes no bojo dos autos de uma ação de inventário, onde 

questões de alta indagação devem ser remetidas às vias ordinárias (art. 

612, CPC). 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005720-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

GISLAINE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

GISELE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS (ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DA CRUZ (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005720-12.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às 

disposições contidas no art. 320, do CPC, devendo incluir no polo ativo da 

demanda a Sr.ª ILZA LEMOS ou carrear aos autos o termo de renúncia de 

seus direitos hereditários, por instrumento público ou termo judicial, 

conforme os moldes do art. 1.806, do Código Civil, para que o feito possa 

ser recebido como arrolamento sumário, nos termos do art. 659, do CPC, 

conforme postulado. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007238-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILLIAN DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DURVAL FLORENCIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de 

Processo Civil, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Caso contrário, oficie-se, solicitando a complementação. 2. Comunique-se 

ao juízo deprecante. 3. Expeça-se o necessário. 4. Após, com as devidas 

baixas e anotações de praxe, devolva-se ao juízo de origem, grafando as 

nossas melhores homenagens. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007240-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANNY VIRGINIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (REQUERENTE)

RENATA MARCONDES OLIVEIRA GUEDES (ADVOGADO(A))

MIKHAELL BEZERRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CAMPOS CONTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Vistos etc. 1. Atendidos os requisitos formais do art. 260, do Código de 

Processo Civil, cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. 

Caso contrário, oficie-se, solicitando a complementação. 2. Comunique-se 

ao juízo deprecante. 3. Expeça-se o necessário. 4. Após, com as devidas 

baixas e anotações de praxe, devolva-se ao juízo de origem, grafando as 

nossas melhores homenagens. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002210-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OZENITA RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ALMEIDA NORBERTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002210-25.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por OZENITA RODRIGUES DE ALMEIDA em 

face de EMERSON ALMEIDA NORBERTO (qualificadas nos autos). 2. Foi 

realizada audiência de entrevista por este magistrado (ID: 13800816) e 

relatório de estudo por equipe multidisciplinar de ID: 11166042. 3. O 

representante do Ministério Público, no ID: 14806845, manifestou-se pela 

procedência do pedido. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, pelo que passo diretamente ao exame do meritum 

causae. 6. Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que o requerido 

deve, realmente, ser interditado, pois, conforme estudo social realizado, 

concluiu-se que ele é paraplégico e encontra-se acamado, o que lhe 

incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração dos 

bens, sendo totalmente dependente de sua genitora, o que só corrobora 

as alegações e documentos contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, 

diante das provas colhidas, verifica-se que é medida necessária a 

decretação da interdição ora pleiteada. 8. Contudo, não obstante a 

necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta salientar às 

partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, proporcional 

às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o menor tempo 

possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a qualquer tempo 

se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 

9. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição ora decretada 

afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza 

patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte interditanda ao 

próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 

saúde, ao trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 11. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em hospitais, casas 

de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 

(seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena 

incorre quem não prover as necessidades básicas de pessoa com 

deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. 

Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento 

de pessoa com deficiência destinados ao recebimento de benefícios, 

proventos, pensões ou remuneração ou à realização de operações 

financeiras, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem: 

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo 

único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por 

tutor ou curador.” 12. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do 

pedido é medida que se impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, 

julgo procedente o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, 

do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de EMERSON 

ALMEIDA NORBERTO (qualificado nos autos), declarando-o incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, Sr.ª OZENITA RODRIGUES DE ALMEIDA. 15. Em atenção 
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ao disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002011-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LELIS NUNES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NUNES MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002011-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CURATELA aforada por MARIA LELIS NUNES DE CARVALHO 

em face de MARIA NUNES MACEDO (qualificadas nos autos). 2. Foi 

realizado estudo social por equipe multidisciplinar, sendo que o relatório foi 

juntado no ID: 13672014. 3. O representante do Ministério Público, no ID: 

14871255, manifestou-se pela procedência do pedido. 4. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As 

partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, pelo que passo 

diretamente ao exame do meritum causae. 6. Pela análise minuciosa dos 

autos, verifica-se que a parte requerida deve realmente ser interditada, 

pois, conforme estudo social realizado, concluiu-se que é portadora da 

doença de Alzheimer que lhe incapacita à prática dos atos negociais da 

vida civil e administração dos bens, o que só corrobora as alegações e 

documentos contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas 

colhidas, verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição 

ora pleiteada. 8. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada 

no caso em apreço, insta salientar às partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 11. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” “Art. 90. Abandonar pessoa com 

deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou 

congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover as 

necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por lei 

ou mandado.” (grifamos) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de MARIA NUNES MACEDO (qualificada nos 

autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª MARIA LELIS 

NUNES DE CARVALHO. 15. Em atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no 

órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. 

Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002949-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAGTON RONDAL DOS SANTOS RANGEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002949-95.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. HAGTON 

RONDAL DOS SANTOS RANGEL e JHONE KEVEN DOS SANTOS RANGEL 

(qualificados nos autos) postulam a este juízo a concessão de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento de valores deixados junto à Caixa Econômica 

Federal em favor de OSMAR RANGEL, seu genitor, falecido. 2. A inicial foi 

instruída com os documentos necessários à propositura da demanda, 

procuração, documentos pessoais da parte interessada, certidão de óbito, 

bem como declarações de testemunhas corroborando todo o alegado na 

exordial. 3. O Ministério Público não intervém no feito (ID: 14884253). 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de 

fato, a pretensão dos requerentes merece prosperar, uma vez que são os 

únicos herdeiros necessários da pessoa falecida, o que evidencia seu 

interesse e legitimidade para postular o presente alvará. 6. Quanto à 

possibilidade da concessão do pretendido alvará, anoto o seguinte aresto: 

“PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR 

DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA 

CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA 

AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO 

TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE 

PAGAMENTO AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS 

ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade 

necessária à concretização dos princípios da dignidade e da fraternidade 

constitucional, os ditames da Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente 

familiar o levantamento de valores que, sem dúvida, representam verba de 

caráter alimentar. Em que pese a existência de bens móveis a partilhar, 

entende-se que a verba reclamada reveste-se de natureza alimentar e, 

como tal, merece tratamento privilegiado, uma vez que se destina à 

manutenção da família e sustento do lar, tarefa exercida pelo pai e 

companheiro até o seu passamento. Ressalte-se, em tempo, versar tal 

quantia acerca da atividade agrícola realizada em conjunto pelos 

integrantes da mesma família, sendo comum, especialmente no interior do 

país, casos em que laboram informalmente os filhos maiores e menores na 

lavoura, em prol de todo o agrupamento familiar, evidenciando a 

dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 20130305261 SC 

2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

10/07/2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado – grifamos) 7. No que 

tange ao levantamento de valor residual existente em favor do falecido 

anoto o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. 

LEVANTAMENTO DE RESÍDUO EXISTENTE JUNTO AO INSS. 

CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. Não havendo dependente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 373 de 529



habilitado a receber o pensionamento por morte, o levantamento do 

resíduo existente junto ao INSS deve ser deferido, mormente quando há 

concordância dos demais herdeiros, maiores e capazes, e o inventário já 

está sendo realizado na via extrajudicial. Deram provimento ao recurso 

para julgar procedente o pedido de alvará. (TJ-RS - AC: 70055274674 RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 26/09/2013, Oitava 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2013 – 

grifamos) 8. Assim, diante da documentação coligida aos autos, bem como 

atendidos os requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece 

guarida. 9. Pelo exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

defiro o pedido veiculado na exordial, para determinar que se expeça 

alvará judicial em favor dos requerentes (qualificados nos autos), 

autorizando-os a proceder ao levantamento de todo e qualquer valor 

existente junto à Caixa Econômica Federal, a título de valores em conta 

corrente ou poupança, existente em favor de OSMAR RANGEL, falecido 

(qualificado nos autos). 10. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento deste decisum. 11. Sem condenação em 

custas, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 12. Sem 

condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis à espécie. 

13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001201-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PHANMELLA CAROLINA FERREIRA COELHO (AUTOR(A))

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARC ARTHUR LAFORTUNE (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001201-91.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por A.C.L., representado por sua genitora, 

Sr.ª P.C.F., em face de M.A.L. (qualificados nos autos). 2. As partes 

formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 

14857924). 3. O representante do Ministério Público opinou 

favoravelmente à homologação do acordo. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em 

vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais 

que dos autos consta e em conformidade com o parecer ministerial, 

extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do 

Digesto Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. 9. Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008605-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008605-33.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por G.E.S., representado 

por sua genitora, Sr.ª J.S.S., em face de E.A.S. (qualificados nos autos). 

2. A parte executada informou a quitação do débito alimentar (ID: 

11176443), requerendo a extinção do feito, sendo que a parte exequente 

manifestou a sua concordância com o requerido. 3. O representante do 

Ministério Público, no ID: 14868643, manifestou-se pela extinção do 

processo. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo de execução e, dentre 

eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor 

satisfaz a obrigação. 6. Diante da manifestação da parte executada (ID: 

12570737), bem como da concordância da parte exequente (ID: 

12935272), verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi 

satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa 

senão a extinção do feito em análise. 7. Ante o exposto, em conformidade 

com o parecer ministerial e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil. 

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003064-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JUCELINO BARRETO MONTEIRO (ADVOGADO(A))

ALOISIO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Certidao de Nascimento (RÉU)

RUBSON PEREIRA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE LIMA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003064-53.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS aforada por A.R.S. em face de 

A.L.R. (qualificados nos autos). 2. No petitório de ID: 14816097, a 

requerida concorda com o pleito inicial, afirmando que não tem mais 

interesse no recebimento dos alimentos. 3. O Ministério Público não 

intervém no feito. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. Tendo em vista que a requerida 

concorda com a pretensão da parte autora nos termos da inicial (ID: 

14816097), homologo, por sentença, o reconhecimento da procedência do 

pedido para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 6. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, a, do Digesto Processual Civil, exonerando o autor do dever 

de prestar alimentos à parte requerida. 7. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004577-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA FLORENCIO NOBRE RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004577-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CURATELA aforada por CARLA CRISTINA FLORENCIO NOBRE, 

em face de ANA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ (qualificadas nos autos). 2. A 

parte autora informou o falecimento da requerida (ID: 14768513), 

carreando aos autos a certidão de óbito (ID: 14768551). 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando houver 

falecimento da parte. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso IX, do Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 
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da gratuidade da justiça. 7. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003668-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO (ADVOGADO(A))

EDILENE PEREIRA DE ANICESIO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Evanildo Da Silva Machado (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003668-77.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por V.A.M., Edilene Pereira de Anicesio Oliveira 

em face de EVANILDO DA SILVA MACHADO (qualificados nos autos). 2. 

As partes entabularam acordo, conforme termo de conciliação aportado 

aos autos, avençando acerca dos alimentos em favor da menor, sendo 

que o representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao 

acolhimento do ajuste. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. Estando os requerentes em 

comum acordo e diante da regularidade das cláusulas avençadas, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado nos autos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. 5. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, extingo o feito com resolução de mérito, 

ex vi do art. 487, III, b, do Digesto Processual Civil. 6. Sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie. 7. Sem condenação 

em custas eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 9. Decorrido o prazo 

recursal, arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002961-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA ROSA ALVES DELGADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n. 1002961-75.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL intentada por MARIA ROSA ALVES 

DELGADO (qualificada nos autos). 2. Segundo ressai dos autos, em suma, 

a parte requerente pugna pela retificação de seu nome, visto que, se 

divorciou do Sr. Pascoal Morais Delgado, motivo pelo qual almeja voltar a 

utilizar seu nome de solteira, Maria Rosa Alves de Assunção. 3. 

Manifestou-se o representante do Ministério Público pela procedência do 

pedido exordial (ID: 14942684). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. De acordo com o disposto 

no art. 109, caput, da Lei n.º 6.015/73 (LRP), é possível que aquele que 

deseja ver retificado assentamento no registro civil, o requeira ao 

magistrado competente. 6. A análise dos autos permite afirmar que o 

objetivo da parte requerente é a retificação do seu assento civil. Neste 

sentido, o pleito em testilha encontra amparo legal nas disposições ínsitas 

do art. 57, da Lei de Registros Públicos. 7. Resta patente, pelo que se 

denota dos documentos acostados aos autos, que a procedência do 

pedido é medida que se impõe. 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, em conformidade com a manifestação do Ministério 

Público, julgo procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, determinando a retificação do assento civil da parte 

autora (ID: 12462504), que passará a se chamar MARIA ROSA ALVES DE 

ASSUNÇÃO, o que faço com espeque no art. 109 e parágrafos, da Lei n.º 

6.015/73 – Lei de Registros Públicos. 9. Expeçam-se os mandados e 

ofícios necessários (art. 109, §4º, da Lei de Registros Públicos). 10. 

Notifique-se o representante do Parquet. 11. Sem condenação em custas 

e sem condenação em advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 12. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS - AUTOS N.º 

3190-23.2016.811.0003 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de 

Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO. PARTE AUTORA/CREDORA: L. G. P. M. e E. P. DA S. PARTE 

RÉ/DEVEDORA: M. M. R. CITANDO(A, S): Executados(as): M. M. R. VALOR 

DA CAUSA: R$ 544,56 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

03(três) dias, contados da data da expiração do prazo deste edital, 

efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, no valor de 

R$ 5.987,48, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de prisão (CPC, art. 528, § 1º). RESUMO DA INICIAL: L. G. P. M., 

representado por E. P. da S. manejou execução de alimentos contra M. M. 

R., ante a inadimplência do executado em cumprir a obrigação alimentar 

desde a data de janeiro de 2016. Postula a citação do executado para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de prisão.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, A. P. dos S. N., digitei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS - AUTOS N.º 

3190-23.2016.811.0003 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de 

Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO. PARTE AUTORA/CREDORA: L. G. P. M. e E. P. DA S. PARTE 

RÉ/DEVEDORA: M. M. R. CITANDO(A, S): Executados(as): M. M. R. VALOR 

DA CAUSA: R$ 544,56 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

03(três) dias, contados da data da expiração do prazo deste edital, 

efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, no valor de 

R$ 5.987,48, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de prisão (CPC, art. 528, § 1º). RESUMO DA INICIAL: L. G. P. M., 

representado por E. P. da S. manejou execução de alimentos contra M. M. 

R., ante a inadimplência do executado em cumprir a obrigação alimentar 

desde a data de janeiro de 2016. Postula a citação do executado para, em 

03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de prisão.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, A. P. dos S. N., digitei.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: 20 DIAS - AUTOS N.º 

10848-69.2014.811.0003 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de 

Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE AUTORA/CREDORA: A. M. DE S. , rep. V. S. DE J. 

PARTE RÉ/DEVEDORA: R. M DA S. CITANDO(A, S): R. M DA S. VALOR DA 

CAUSA: R$ 556,07 FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 

03(três) dias, contados da data da expiração do prazo deste edital, 

efetuar o pagamento das prestações alimentícias em atraso, no valor de 

R$ 13.358,93, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de prisão (CPC, art. 528, § 1º). RESUMO DA INICIAL: A. M. DE S. 

, rep. V. S. DE J. manejou execução de alimentos contra R. M DA S., ante a 

inadimplência do executado em cumprir a obrigação alimentar desde a data 

de janeiro de 2016. Postula a citação do executado para, em 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de prisão. 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, Antônio Pereira dos Santos Neto, 

digitei.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO. AUTOS N.º 5948-09.2015.811.0003 – código 

779420 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO. 

PARTE REQUERENTE: S. DE A. L. e M. N. V. L. PARTE RÉQUERIDA: H. A. 

DE A. F. INTIMANDO: Executados(as): H. A. de A. F., Cpf: 91186048115, 

Rg: 1352009-1 SSP MT, data de nascimento: 13/09/1980, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, 

acima qualificado, para que pague o valor atualizado do débito alimentar, 

no montante de R$ 9.158,82 (nove mil, cento e cinquenta e oito reais e 

oitenta e dois centavos). E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
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Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, A. P. dos S. N., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000383-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

N. W. B. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR resposta ao oficio 308 - Superintendência Regional do Trabalho.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000916-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

R. D. S. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de: 

JUNTAR CERTIDÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO FÓRUM.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000612-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES DA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

REGINALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

VALDINEIS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

VALDECI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

GERSON CAMILO DE PAULA (ADVOGADO(A))

REINALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMANDA CAROLYNE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

VALTENES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA IZALTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004109-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA NEVILE DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARQUIMEDES RIBEIRO NOGUEIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ARIADNE RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIANE ALMEIDA RIBEIRO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ARIDENIA ALMEIDA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002707-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA (ADVOGADO(A))

DARLINEIA BRITO DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

MARGARIDA BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

MARISA OLIVEIRA DE CAMPOS BRITO (REQUERENTE)

DANILO BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDES DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NA CARTA DE ADJUDICAÇÃO, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000550-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CAMILO DE PAULA (ADVOGADO(A))

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

VALTEMIR ANTONIO DO SOUTO (REQUERENTE)

VANTUIL TADEU DO SOUTO (REQUERENTE)

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS REIS SOUTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005346-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA DA CRUZ SANTA ROZA (REQUERENTE)

FRANCISCO FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

APARECIDA FERNANDES MORENO (REQUERENTE)

ANDREIA DA CRUZ MATOS (REQUERENTE)

VERA LUCIA FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

MARIA FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

LUZIA FERNANDES DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

IZABEL FERNANDES DA CRUZ (REQUERENTE)

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON PEREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CRUZ (INVENTARIADO)

OLINDA FERNANDES DA CRUZ (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009583-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

VALDENE NERES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INES RIBAS RIBEIRO (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE INVENTARIANTE, PARA 

PROCEDER A IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS 

CONSTANTES NO FORMAL DE PARTILHA, ENCAMINHANDO AOS 

SETORES COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 748246 Nr: 6813-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRANI RODRIGUES NEVES, 

ANGELA MARCIA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958, LUANA LAYS PIRES ANDRADE - OAB:18154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958, DINAIR CRISTINA DE PAULA - OAB:18040/0, LAURA 

ARAUJO DA SILVA - OAB:, LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 Intimação do (a) patrono (a) da herdeira Angela Marcia Silva Neves para, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, em atenção 

ao quanto disposto à fls. 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 64580 Nr: 13212-10.1997.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT, SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - OAB:6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 Intimação do (a) patrono (a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se no autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 270881 Nr: 3656-76.2000.811.0003

 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: NILMA GONÇALVES PEREIRA, OXLEI FRANCISCO DE 

SOUZA, CARLOS FRANCISCO PEREIRA, CLOTILDES PEREIRA 

FIGUEIREDO, CELINA PEREIRA DE SOUZA, NIVALDA PEREIRA DE SOUZA, 

JOSE FRANCISCO PEREIRA FILHO ( ESPOLIO ), WILLIAN DE SOUZA 

PEREIRA, KLEBER GONÇALVES PEREIRA, KLÉO ALEXANDRE 

GONÇALVES, AMANDA SILVA PEREIRA, BENILDES PEREIRA DE SOUZA, 

ANAIDES PEREIRA DE SOUZA, ENITE PEREIRA DE SOUZA, MARIA 

PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO PEREIRA, 

REGIANE ANTUNES PINTO VARAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR GILIOLI - OAB:6696/MT, 

HELENA BEATRIZ SOLANO - OAB:5405-MT, MAX PAULO DE SOUSA E 

SILVA - OAB:13.965-O, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:13.965/MT, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 

8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 INTIMAÇÃO do advogado ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, OAB/MT 

12.452, para, no prazo de três dias, devolver os autos que se encontram 

em carga desde 06/07/2018, sob pena de perder o direito de vista, bem 

como, incorrendo em multa no importe de metade do salário mínimo vigente, 

nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 781431 Nr: 6749-22.2015.811.0003

 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: LUCIDIO RODRIGUES DE SOUZA, SILVANIA 

APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES, REINALDO RODRIGUES DE SOUZA, 

EMERSON RODRIGUES, DALVA RODRIGUES DE SOUZA, MARILENE 

RODRIGUES DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, EDSON 

RODRIGUES DE SOUZA, ODILON RODRIGUES DE SOUZA FILHO, MIGUEL 

RODRIGUES DE SOUZA, ELZA MARIA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODILON RODRIGUES DE SOUZA, 

ESPOLIO DE EDVIRGES JAQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA INVENTARIANTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE RETIRAR E PROVIDENCIAR AS 

CÓPIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO FORMAL EXPEDIDO, NO 

MESMO PRAZO, RECOLHER A GUIA PELA EXPEDIÇÃO DO FORMAL (UMA 

FOLHA) E GUIAS PARA AUTENTICAÇÕES TODAS AS CÓPIAS 

DESCRITAS, APRESENTANDO OS COMPROVANTES NO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821329 Nr: 3344-41.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO CURY MUSSY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVANILDES COSTA TEIXEIRA 

MUSSY, MAXIJANE COSTA CURY MUSSY, MAXILEIDE APARECIDA 

COSTA CURY, MARIA EDLAINE COSTA MUSSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CURY MUSSI KIDA - 

OAB:20571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Tendo em vista a entrega da prestação jurisdicional no feito indicado às 

fls. 96/97 e a pendência de expedição do quanto necessário à retificação 

registral, defiro a suspensão do andamento do presente feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias para fins de cumprimento integral do disposto à fl. 

79.

Fica o r. causídico ciente de que deverá se manifestar tão logo decorra o 

prazo de suspensão, independentemente de nova intimação, sob pena de 

extinção.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se o 

inventariante pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito, não sendo 

suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo 

requerimento de suspensão, sob pena de extinção.

Adotadas as providências, tornem-me conclusos para sentença.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384700 Nr: 12794-57.2006.811.0003

 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: NFDSB, JPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE PEREIRA BARROS 

PERROT - OAB:MT/10.757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TATIANE PEREIRA 

BARROS, para devolução dos autos nº 12794-57.2006.811.0003, 

Protocolo 384700, 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.: 441819 Nr: 10489-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA HESPANA DA SILVA, JOSE CARLOS DA 

SILVA, JOSE SILVA GOIANO, ORIVALDO PEREIRA HESPANA, ANGELA 

MARIA DE FREITAS DE OLIVEIRA, MARIA JOSE SPANI GOIANA, PEDRO 

SPANI, NEUSA MARIA ESPANA, ROSINEI PEREIRA HESPANA, MARCELO 

HESPANA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, CAETANO HENRIQUE DE 
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OLIVEIRA, WALDEMAR LUIZ HESPANA, JOÃO MOACIR HESPANA, 

VANDERLEIA COSTA HESPANA, DEBORA DOS SANTOS ARAUJO 

HESPANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DORACY NUNES PEREIRA 

HESPANA, ESPOLIO DE LUIZ HESPANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE APARECIDO 

PEREIRA VERISSIMO, para devolução dos autos nº 

10489-61.2010.811.0003, Protocolo 441819, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007091-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NERI JOSE VEZZENTIM (REQUERENTE)

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1007091-11.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Tributos cumulada com Repetição de 

Indébito e Pedido Liminar proposta por NERI JOSÉ VIZZENTIM em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, pleiteando que seja declarada a inexistência 

de relação jurídico-tributária entre o Autor e o Réu quanto ao recolhimento 

do ICMS incidente sobre a TRANSMISSÃO, a DISTRIBUIÇÃO, e os 

ENCARGOS SETORIAIS, definindo a base de cálculo do tributo o montante 

relativo à energia elétrica efetivamente consumida. O autor atribuiu à 

causa o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). É o relatório. 

Decido. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, 

consigna, no artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas 

não excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir 

transcrito: “Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta 

em discussão na demanda não apresenta complexidade, bem como, é de 

se convalidar que de acordo com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz 

determinar se necessário a realização de exame técnico para o julgamento 

da causa, “in verbis”: “Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico 

necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009. Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor 

da causa apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo 

que afasta a competência deste juízo. Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve: “Art. 1º. As 

causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível. 

Com essas considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, 

publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 28 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003871-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003871-73.2016.8.11.0003 VISTO. JOSÉ CARLOS DE 

ALMEIDA RODRIGUES ajuizou ação de concessão do benefício auxílio 

doença por acidente de trabalho e posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez com pedido de antecipação de tutela, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que é 

segurado da Previdência Social por ter contribuído na função de serviços 

gerais e motorista. Alegou que, depois de anos de trabalho, está 

acometido de tendinopatia tendão subscapular e suproespinhoso no 

ombro esquerdo, sendo-lhe concedido o benefício em 2009 e em 2011. 

Contudo, em 2014, ficou impossibilitado de exercer a sua função de 

motorista, tendo em vista que os movimentos repetitivos de braços para 

dirigir causam fortes dores. Relatou que está aguardando o agendamento 

pelo SUS para realizar cirurgia no ombro esquerdo e que formulou pedido 

administrativo de auxílio doença, em 29/05/2015, o qual foi indeferido pelo 

INSS. Asseverou, ainda, que a negativa da autarquia em conceder o 

benefício pleiteado, ante o descaso médico nas perícias realizadas pelo 

instituto, coloca em risco a subsistência do segurado e configura dano 

moral. Sustentou que se encontra incapacitado para o trabalho, pois os 

sintomas persistentes e incidentes da doença o impedem de exercer 

atividades profissionais. Assim, requereu a concessão de tutela 

antecipada para que o requerido conceda o auxílio doença. No mérito, 

pugnou pela confirmação da liminar e conversão do auxílio doença 

acidentário em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. Pugnou, 

ainda, pela condenação da autarquia ao pagamento de indenização por 

dano moral, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) (fls. 4/15 do 

PDF). O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fls. 52/54 do PDF). O 

requerido apresentou contestação e alegou que para a concessão do 

benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos 

exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no 

caso destes autos. Refutou as alegações quanto ao dano moral e 

requereu o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na 

exordial. Em caso de entendimento diverso, pediu para que o benefício 

seja concedido da data da perícia (fls. 61/79 do PDF). O autor impugnou a 

contestação (fls. 84/93 do PDF). Realizada a perícia, o médico juntou o 

laudo às fls. 137/140 do PDF. O autor manifestou sobre o laudo médico, 

oportunidade em que ratificou o pedido de aposentadoria por invalidez (fls. 

141/143 do PDF). O Instituto requerido, por sua vez, deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar (fls. 146 do PDF). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Pelo exame dos autos anoto que o autor busca, 

inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

para o fim de ser concedido o pagamento do benefício auxílio-doença 

previdenciário e a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, 

sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das 

sequelas advindas de esforço no âmbito do trabalho. Pois bem. O 

benefício de auxílio-doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 

8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja 

incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, 

observado o período de carência respectivo, equivalente a doze 

contribuições mensais, verbis: “Art. 59. “O auxílio doença será devido ao 
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segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Observo que o auxílio doença é devido quando houver sequelas que 

impossibilitem a prestação do labor habitualmente exercido, consolidando a 

incapacidade do trabalhador, como restou demonstrado no caso destes 

autos. Com efeito, realizado exame pericial em 13 de novembro de 2017, o 

médico consignou no laudo que o autor é portador de bursite, tendinite de 

supra espinhoso, tendinite de subescapular, apresentando dor e limitação 

parcial de movimento de ombro esquerdo (fls. 137 do PDF). O referido 

exame aponta que a patologia impede o exercício de atividade laboral do 

autor, causando diminuição parcial da capacidade funcional do braço 

esquerdo. Essa incapacidade é permanente e para atividades de esforço 

com o braço esquerdo somente (itens 7, 8, 15 e 17 de fls. 139/140). O 

perito concluiu que a patologia no ombro esquerdo causa limitação parcial 

de movimento com força preservada. Incapacidade parcial para 

atividades. Tem condição de reabilitação (fls. 140 do PDF). Diante do 

exposto, é possível concluir que, desde a data em que indeferido o 

benefício de auxílio-doença na via administrativa (29/05/2015 – fls. 28 do 

PDF), o autor estava incapacitado para o exercício de sua atividade 

laborativa, já que o laudo pericial atestou que a patologia foi constatada 

desde abril de 2015, quando o autor se afastou do trabalho (itens 1 e 3 de 

fls. 138), ou seja, um mês antes de requerer administrativamente o 

benefício ao INSS. Além disso, há nos autos atestado médico que confirma 

a existência das patologias em 2015. Assim, diante do não 

restabelecimento para o exercício de sua atividade habitual (motorista), 

não pode o INSS negar o pagamento de auxílio doença, por força do 

contido no art. 62 em conjunto com o art. 101 da Lei 8.213/91. “Artigo 62: 

O segurado em gozo do auxílio doença, insuscetível de recuperação para 

sua atividade habitual, deverá submeter-se ao processo de reabilitação 

profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício 

até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de 

auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão 

obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 

médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação 

profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado 

gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são 

facultativos. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995). Dessa forma, 

encontrando-se o autor incapacitado parcialmente e permanentemente 

para a atividade habitual, faz jus a receber auxílio doença por acidente do 

trabalho até ser reabilitado para o exercício de outra atividade compatível 

com a limitação funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213 /91. 

Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de 

manter o auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional 

seja concluído. Nesse sentido: “AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADEHABITUAL. MANUTENÇÃO DO 

BENEFÍCIO ATÉ CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃOPROFISSIONAL. 1. O 

requerente propôs ação pedindo a condenação do INSS a restabelecer 

auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. A 

sentença reconheceu incapacidade definitiva para a atividade habitual e, 

com base nas condições pessoais, descartou a possibilidade de 

reabilitação profissional. Assim, julgou procedente o pedido, condenando o 

INSS a conceder aposentadoria por invalidez. 2. A Turma Recursal, por 

sua vez, mediante análise fundamentada da matéria fática, considerou que 

a limitação funcional atestada no laudo pericial e as condições pessoais 

do requerente não autorizavam a concessão de aposentadoria por 

invalidez. Por outro lado, reconheceu que o laudo pericial atestou 

incapacidade para a atividade habitual de tratorista em razão de cegueira 

monocular. O colegiado, porém, reformou a sentença, julgando totalmente 

improcedente o pedido. Assim, o requerente ficou sem aposentadoria por 

invalidez e sem auxílio-doença. 3. O acórdão paradigma da TNU dispõe 

que comprovada a incapacidade para o desempenho da atividade habitual 

do segurado, torna-se devido o benefício de auxílio-doença (Lei 8.213/91, 

art. 59, caput), ainda que aquele, insuscetível de recuperação para sua 

atividade habitual, seja suscetível de reabilitação profissional. O acórdão 

recorrido divergiu desse entendimento porque, mesmo admitindo 

incapacidade para a atividade habitual, deixou de reconhecer direito ao 

auxílio-doença. Incidente conhecido. 4. O segurado acometido de 

incapacidade parcial definitiva para sua atividade habitual tem direito a 

receber auxílio-doença até ser reabilitado para o exercício de outra 

atividade compatível com a limitação funcional,consoante dispõe o art. 62 

da Lei nº 8.213/91. Assim, a perspectiva de reabilitação profissional não 

isenta o INSS de manter o auxílio-doença até que o processo de 

reabilitação profissional seja concluído. 5. Já tendo a Turma Recursal 

firmado como premissa de fato que o requerente está definitivamente 

incapacitado para a atividade habitual, não há necessidade de reexame de 

fatos para decidir pela existência do direito ao restabelecimento do 

auxílio-doença. 6. Pedido provido para reformar o acórdão recorrido, 

condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença desde a data da 

cessação do benefício. Aplicam-se juros de mora a partir da citação. Para 

efeito de correção monetária e de juros de mora, aplicam-se os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança (art. 5º da Lei nº 11.960/2009)” (TNU - PEDILEF: 

5027305020094058401, Relator: JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA 

ALVES, Data de Julgamento: 25/04/2012, Data de Publicação: DOU 

25/05/2012). “AGRAVO INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO INDEVIDA DO 

BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE DEU A 

RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVADA A 

INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO 

PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se 

não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação 

da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar 

justamente o contrário, deixando patente o fato de que a segurada já era 

portadora de cardiopatia grave, donde se infere que a incapacidade se 

manteve, portanto, reputa-se indevida a suspensão do benefício. 1) O 

laudo médico pericial comprova os males cardiovasculares acometidos à 

autora, que já existiam ao tempo da concessão do auxílio-doença, daí 

porque deve ser restabelecido, com limite na data da concessão do 

benefício de aposentadoria por idade. 2) Recurso improvido.” (TRF da 2ª 

Região, Segunda Turma Especializada, AC 394012, Processo nº. 

200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 

29/07/2009, p. 10). Todavia, quanto ao pedido de concessão da 

aposentadoria por invalidez, o perito judicial foi enfático ao asseverar que 

a incapacidade é parcial e permanente, portanto, há condições de 

reabilitação para outra atividade, podendo o autor, portanto, retornar ao 

mercado de trabalho, desde que seja para o desempenho de atividades 

compatíveis com sua limitação. E enquanto pendente a possibilidade de o 

requerente passar por reabilitação profissional, não há que se falar em 

concessão da aposentadoria por invalidez. Ressalta-se, por fim, que o 

termo inicial para pagamento do benefício auxílio doença por acidente do 

trabalho é a data do indeferimento do benefício na via administrativa, ou 

seja, 29/05/2015 (fls. 28 do PDF), tendo em vista que ficou comprovado 

nos autos que o autor já se encontrava incapacitado na época do pedido 

administrativo. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

RETROAÇÃO À DATA DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

PRESCRIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA. 1. Comprovados 

os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença desde à 

época do primeiro requerimento administrativo, é devido o pagamento das 

competências, corrigidos monetariamente, observada a prescrição 

quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. 2. Para fins 

de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o 

efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, a contar de 01-07-2009, data em que 

passou a viger a Lei n.º 11.960, de 29-06-2009, publicada em 30-06-2009, 

que alterou o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97. No período imediatamente 

anterior, desde abril de 2006, o indexador aplicável é o INPC (art. 31 da Lei 

n.º 10.741/03, c/c a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 

11-08-2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 8.213/91, e REsp. n.º 

1.103.122/PR). 3. Modificada a solução da lide, invertem-se os ônus 

sucumbenciais, que correm à conta da autarquia previdenciária. 4. Em se 

tratando de valor certo, os honorários advocatícios incidem sobre o valor 

da condenação (CPC, art. 20, § 3º e 4º). 5. O INSS é isento do pagamento 

das custas processuais quando a ação tramita no Foro Federal (art. 4º, I, 

da Lei nº 9.289/96). (TRF4, AC 239 SC 2005.72.13.000239-6, Relator: LUÍS 

ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Órgão Julgador: SEXTA TURMA, 

Julgamento: 05/05/2010, Publicação: 14/05/2010). INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. A parte litigante pretende, ainda, a indenização por danos 

morais, decorrente da cessação do auxílio doença. Sem razão o autor. O 

deferimento de indenização por dano material ou moral, decorrente da 

cessação ou não concessão de benefício previdenciário, 

administrativamente concedido, demanda a existência de nexo de 
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causalidade entre uma conduta ilícita do agente e a ocorrência do dano. 

Compete ao INSS avaliar a viabilidade dos pedidos de benefícios 

interpostos, a partir de requisitos estabelecidos na legislação 

previdenciária. A mera necessidade de ajuizamento de ação para 

obtenção de um direito que se mostra controverso, não configura ilicitude 

passível de reparação. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL. AUXÍLIO-DOENÇA E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL, 

MAS TEMPORÁRIA, CONSTATADA POR PROVA PERICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. 1. A concessão do benefício de auxílio-doença a 

trabalhador rural é condicionada à comprovação do exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, e à existência de incapacidade total e 

temporária para o trabalho (artigos 39, I, e 59, caput, da Lei 8.213/91). 2. 

Não há que se perquirir nestes autos sobre a qualidade de segurado do 

autor, porque tal condição não foi objeto de controvérsia, cuja 

improcedência do seu pedido de auxílio-doença, no caso, se deu em face 

da não comprovação da sua incapacitação. 3. Comprovada a invalidez 

total, mas temporária para o trabalho, o suplicante tem direito ao benefício 

de auxílio-doença. 4. A correção monetária deve ser calculada nos termos 

da Lei 6.899/81, a partir do vencimento de cada parcela (Súmulas 43 e 148 

do STJ). 5. A Primeira Seção da Corte firmou entendimento majoritário no 

sentido de que os juros de mora são devidos no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação (TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 

2002.01.00.020011-0/MG, Rel. Des. Federal Carlos Moreira Alves, DJ 

14.11.2003). 6. Nas ações previdenciárias, os honorários de advogado 

devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ). 7. O simples indeferimento do benefício na 

via administrativa não constitui motivo apto a ensejar indenização por 

danos morais 8. Apelações a que se nega provimento e remessa oficial, 

tida por interposta, a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 5146 PI 

2000.40.00.005146-5, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO 

SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, Data de Julgamento: 19/06/2006, PRIMEIRA 

TURMA, Data de Publicação: 02/10/2006 DJ p.15)”. Portanto, indefiro o 

pedido de indenização por dano moral, ante a ausência dos pressupostos 

para a sua concessão. TUTELA DE URGÊNCIA Outrossim, no tocante ao 

pleito de concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do 

Código de Processual Civil, anoto que, acaso seja necessário o trânsito 

em julgado destes autos para que a autora faça jus ao benefício, há sérios 

riscos de que o provimento judicial seja ineficaz, mormente diante do seu 

estado de saúde debilitado que o incapacita para o trabalho (perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo), além da notória natureza 

alimentar das verbas ora perseguidas, indispensáveis a sua subsistência 

(urgência). Ademais, não há impedimento legal para a concessão de tutela 

em desfavor da Fazenda Pública quando se tratar de concessão de 

benefício previdenciário, haja vista tal hipótese não se enquadrar nas 

situações previstas na Lei nº. 9.494/97, como já realçado pelo Superior 

Tribunal de Justiça por ocasião do seguinte julgado, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TUTELA 

ANTECIPADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É 

possível a execução provisória contra a Fazenda Pública quando a 

sentença não tiver por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de 

pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou 

extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 2. No caso em análise, a tutela antecipada foi 

concedida para permitir a concessão do benefício previdenciário, ato que 

não está inserido nas hipóteses impeditivas constantes do artigo 1º da Lei 

n.º 9.494/97. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ, Sexta 

Turma, AgRg no REsp 753879/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 

DJe 07.12.2009; negritos ausentes na fonte). Assim, verificando a 

presença dos requisitos que a tanto autorizam e com fulcro no art. 300, do 

Código de Processo Civil, CONCEDO, neste momento, a antecipação 

pretendida pela autora para o fim de ordenar que o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS conceda o benefício do auxílio doença por acidente 

de trabalho, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a partir da 

intimação desta decisão. Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 

487, I do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado por JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES contra o 

INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ratificando liminar para 

o fim determinar que o requerido conceda ao autor o benefício de auxílio 

doença por acidente trabalho, bem como para pagar os valores atrasados 

a partir do indeferimento do benefício na via administrativa, ou seja, 

29/05/2015 (fls. 28 do PDF). Eventuais valores recebidos a título de auxílio 

doença ou remuneração após a cessação do último benefício, serão 

descontados do cálculo das parcelas atrasadas. Os valores atrasados 

deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a 

partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios 

equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a 

citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação 

dada pela Lei nº 11.960/2009. Condeno o INSS ao pagamento das 

despesas processuais (honorários periciais custeados pelo autor – fls. 

112 do PDF) e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as 

parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de 

Processo Civil. Em atenção ao artigo 1.288, §1º, da CNGC, segue a síntese 

para implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: 

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA RODRIGUES BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio 

Doença por Acidente de Trabalho (espécie 91) RENDA MENSAL INICIAL: a 

ser calculada pelo INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 

indeferimento do benefício na via administrativa, ou seja, 29/05/2015 (fls. 

28 do PDF). Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque 

o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não 

excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 14 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003170-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO (ADVOGADO(A))

FABIANA PEREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

EDVALDO DE ANDRADE LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003170-44.2018.8.11.0003 VISTO. EDVALDO DE 

ANDRADE LOPES ajuizou ação beneficiária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando a concessão de 

aposentadoria rural por idade, sob o argumento de que preenche todos os 

requisitos. É o relatório. Decido. O autor busca a concessão de 

aposentadoria por idade rural. Para fixar a competência nas ações 

previdenciárias deve-se considerar se o benefício tem natureza 

acidentária ou beneficiária, além do procedimento adotado para a sua 

concessão. Na hipótese, o pedido de concessão de aposentadoria se 

baseia exclusivamente na idade e no período trabalhado, de modo que a 

causa não apresenta natureza acidentária. Assim, nesse caso, a 

competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça 

Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO 

DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. JURISDIÇÃO 

DELEGADA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ARTIGO 109, §3º E 4º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

PARA ANÁLISE DO PEDIDO. REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 3º REGIÃO. 1. Considerando os documentos 

colacionados nos autos e a causa de pedir da ação a competência para 

apreciação do recurso de apelação interposto pela autarquia é da Justiça 

Federal, motivo pelo qual deve ser declarada a incompetência da Justiça 

Estadual para processamento e julgamento da ação. 2. Aplicabilidade das 

normas contidas nos §§3º e 4º do art. 109 da Constituição Federal. 

Corroborando tal tese jurídica é da competência da Justiça Federal julgar 

as ações que tem como objetivo a percepção de benefícios de natureza 

previdenciária com exclusão das decorrentes de acidente de trabalho, que 

é o caso do autos, em que a autora pretende receber sua aposentadoria 

sob o fundamento alegado de haver preenchido os requisitos legais da 

condição de segurada especial no efetivo exercício da atividade rural. 3. 

Remessa ao Tribunal Regional Federal da 3º Região” (TJMS; Ap-RN 

0801599-97.2017.8.12.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando 

Mauro Moreira Marinho; DJMS 25/06/2018; Pág. 62). “APELAÇÃO CÍVEL E 

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL E URBANA. NATUREZA NÃO 

ACIDENTÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ESTADUAL EM 

DELEGAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DECLARADA DE OFÍCIO. I. Tratando-se de pedido de concessão de 
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aposentadoria escorado exclusivamente na idade e período trabalhado, a 

causa não apresenta natureza acidentária, sendo a atuação do juízo 

estadual de primeira instância mera delegação da competência da Justiça 

Federal, cabendo ao Tribunal Regional Federal a análise dos recursos 

interpostos contra tal sentença. II. Preliminar de incompetência absoluta 

suscitada e acolhida de ofício para determinar a remessa do processo ao 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (TJMS; AC 

0800277-70.2016.8.12.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco 

André Nogueira Hanson; DJMS 01/08/2018; Pág. 50). Desse modo, não se 

tratando de ação acidentária, evidente que a competência para apreciação 

da matéria é da Justiça Federal, consoante disposição do artigo 109, 

inciso I, da Constituição Federal, cabendo ao Juízo da respectiva 

Subseção Judiciária Federal o processamento e o julgamento do feito. Com 

essas considerações, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, e determino sua remessa a Subseção Judiciária 

da Justiça Federal de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 27 de agosto de 218. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003170-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO (ADVOGADO(A))

FABIANA PEREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

EDVALDO DE ANDRADE LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1003170-44.2018.8.11.0003 VISTO. EDVALDO DE 

ANDRADE LOPES ajuizou ação beneficiária em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando a concessão de 

aposentadoria rural por idade, sob o argumento de que preenche todos os 

requisitos. É o relatório. Decido. O autor busca a concessão de 

aposentadoria por idade rural. Para fixar a competência nas ações 

previdenciárias deve-se considerar se o benefício tem natureza 

acidentária ou beneficiária, além do procedimento adotado para a sua 

concessão. Na hipótese, o pedido de concessão de aposentadoria se 

baseia exclusivamente na idade e no período trabalhado, de modo que a 

causa não apresenta natureza acidentária. Assim, nesse caso, a 

competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça 

Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. Nesse 

sentido, colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO 

DE APOSENTADORIA POR IDADE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. JURISDIÇÃO 

DELEGADA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ARTIGO 109, §3º E 4º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL 

PARA ANÁLISE DO PEDIDO. REMESSA DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 3º REGIÃO. 1. Considerando os documentos 

colacionados nos autos e a causa de pedir da ação a competência para 

apreciação do recurso de apelação interposto pela autarquia é da Justiça 

Federal, motivo pelo qual deve ser declarada a incompetência da Justiça 

Estadual para processamento e julgamento da ação. 2. Aplicabilidade das 

normas contidas nos §§3º e 4º do art. 109 da Constituição Federal. 

Corroborando tal tese jurídica é da competência da Justiça Federal julgar 

as ações que tem como objetivo a percepção de benefícios de natureza 

previdenciária com exclusão das decorrentes de acidente de trabalho, que 

é o caso do autos, em que a autora pretende receber sua aposentadoria 

sob o fundamento alegado de haver preenchido os requisitos legais da 

condição de segurada especial no efetivo exercício da atividade rural. 3. 

Remessa ao Tribunal Regional Federal da 3º Região” (TJMS; Ap-RN 

0801599-97.2017.8.12.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando 

Mauro Moreira Marinho; DJMS 25/06/2018; Pág. 62). “APELAÇÃO CÍVEL E 

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL E URBANA. NATUREZA NÃO 

ACIDENTÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ESTADUAL EM 

DELEGAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DECLARADA DE OFÍCIO. I. Tratando-se de pedido de concessão de 

aposentadoria escorado exclusivamente na idade e período trabalhado, a 

causa não apresenta natureza acidentária, sendo a atuação do juízo 

estadual de primeira instância mera delegação da competência da Justiça 

Federal, cabendo ao Tribunal Regional Federal a análise dos recursos 

interpostos contra tal sentença. II. Preliminar de incompetência absoluta 

suscitada e acolhida de ofício para determinar a remessa do processo ao 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (TJMS; AC 

0800277-70.2016.8.12.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco 

André Nogueira Hanson; DJMS 01/08/2018; Pág. 50). Desse modo, não se 

tratando de ação acidentária, evidente que a competência para apreciação 

da matéria é da Justiça Federal, consoante disposição do artigo 109, 

inciso I, da Constituição Federal, cabendo ao Juízo da respectiva 

Subseção Judiciária Federal o processamento e o julgamento do feito. Com 

essas considerações, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, e determino sua remessa a Subseção Judiciária 

da Justiça Federal de Rondonópolis. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, segunda-feira, 27 de agosto de 218. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001243-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELVIRA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1001243-43.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

concessão de pensão por morte com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por DELVIRA MOREIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, 

que conviveu maritalmente por mais de dez anos com o Senhor Nildo 

Martins, o qual faleceu em 19/12/1990, e que, durante a união estável, 

tiveram dois filhos. Sustenta que se dirigiu ao INSS e requereu para si e 

para seus filhos o direito à pensão por morte, porém, o INSS deferiu o 

benefício (nº 084.042.393-4) apenas em favor dos filhos, tendo emitido a 

carta de concessão em nome da mãe, o que levou a promovente a 

acreditar que era também beneficiária, ou seja, de que seu direito também 

havia sido reconhecido na esfera administrativa. Alega que referido 

benefício teve início em 19.12.1990 e foi cessado em 03/09/2008, momento 

em que recorreu ao Judiciário requerendo o reconhecimento do direito ao 

restabelecimento do aludido benefício, tendo sido o pedido julgado 

improcedente pelo juízo monocrático e confirmada pelo Tribunal, e se 

encontra aguardando o recebimento dos Recursos Especial e 

Extraordinário. Assevera, ainda, que a presente demanda não guarda 

identidade de causa de pedido com aquele outro processo, já que neste 

pleiteia a concessão do benefício nº 177.208.184-9, o qual foi indeferido 

administrativamente pelo INSS em 18.10.2016, negativa fundamentada no 

argumento de que faltava à autora a qualidade de dependente do 

segurado. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência 

para determinar que o requerido implante, em favor da autora, o benefício 

pensão por morte (Id n° 11906681). O pedido de tutela provisória de 

urgência foi indeferido. Regularmente citado, o INSS não apresentou 

resposta escrita no prazo previsto na legislação processual civil. Na fase 

de especificação das provas, somente a parte autora requereu a 

designação de audiência de instrução e julgamento a fim de proceder a 

oitiva das testemunhas, para se comprovar a convivência em união 

estável por mais de 10 anos entre a autora e o falecido. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES 

(Art. 357, I do CPC). Analisando os autos, verifica-se que não há questões 

processuais pendentes a serem decididas, de modo que declaro o feito 

saneado, tendo em vista que as partes são legítimas e o processo está em 

ordem II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE 

PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória recairá sobre a 

existência da suposta união estável por mais de 10 anos entre a autora e 

o falecido. III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No 

caso em debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato 

constitutivo de seu direito, qual seja, a suposta união estável por mais de 

10 anos entre a autora e o falecido. IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a) Defiro a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal da parte autora, por serem necessárias para o julgamento da 

causa. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de 

outubro de 2018, às 14h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intime-se 

a parte autora para prestar depoimento pessoal, advertindo-a de que o 

não comparecimento ou, comparecendo, se recusar a depor, será 

aplicada a pena de confesso (art. 385, § 1º do CPC). d) Intimem-se, ainda, 

os procuradores e advogados de todas as partes. Cumpra-se. 

Rondonópolis, quarta-feira, 22 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 
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BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006998-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CHRISTIELE DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA (ADVOGADO(A))

CLAYTON FERREIRA E FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 22 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006998-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CHRISTIELE DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

WILLIAM MENDES DA ROCHA MEIRA (ADVOGADO(A))

CLAYTON FERREIRA E FERREIRA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 22 de agosto de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005515-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ELIAS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO N° 1005515-80.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

manutenção do benefício auxílio doença acidentário e posterior conversão 

em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela antecipada ajuizada 

por ELIAS FERREIRA DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. O autor requer a produção de prova pericial 

médica antecipadamente (Id. 14208076). A pretensão do requerente não 

pode ser acolhida do modo como formulada, com inversão da ordem 

natural dos atos processuais próprios da ação de conhecimento que há 

de seguir o procedimento comum. Nessa baila, se o autor pretende a 

produção antecipada de prova pericial, deve utilizar-se do meio 

processual adequado a esse desiderato, qual seja, a produção antecipada 

da prova, expressamente prevista nos artigos 381 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Assim, tendo o requerente ajuizado demanda que segue 

o procedimento comum, a prova pericial há de ser produzida em momento 

processual oportuno, na fase instrutória do feito, depois de ultrapassada a 

fase saneadora. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

produção antecipada de prova pericial formulado pela parte autora. 

Consigno que o pedido de tutela de urgência será analisado após a 

juntada do laudo pericial, conforme requerido na inicial. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. CITE-SE o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cumpra-se. Rondonópolis, segunda-feira, 30 de julho de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

DAVI APARECIDO CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, porque a 

matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do 

CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores 

para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não 

se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 

sexta-feira, 10 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005404-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON JUAREZ E SILVA (ADVOGADO(A))

VALDIR ALVES CASTELHANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

Processo: 1005404-96.2018.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos 

a serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

segunda-feira, 27 de agosto de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001716-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MOURA DE SOUZA (AUTOR(A))

JULIANO CESAR CLEMENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N. 1001716-97.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de liquidação 

de sentença promovida por JOEL MOURA DE SOUZA em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO. O autor requer a realização de perícia judicial de 

avaliação contábil (fls. 349/354 do PDF). É o relatório. Decido. Conforme 

determinado no acórdão de fls. 301/312 do PDF, eventual percentual 

devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do 

objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC. O artigo 510, do Código de 

Processo Civil, estabelece que: Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o 

juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, 

nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova 

pericial. No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar eventual percentual devido, deixo de intimar as 

partes e, desde já, nomeio a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & 

CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro 

Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 

98112-2338. Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, nos termos fixados 

no acórdão de fls. 301/312 do PDF. No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”. Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o 

responsável pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do 

perito contábil. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior 

Tribunal de Justiça: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 

ENCARGO DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS 

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação 

de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a 

antecipação dos honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 

21/05/2014). 2. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; 

AREsp 901.330; Proc. 2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino; DJE 25/10/2017). Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 
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mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) nos quais o requerido também será responsável 

pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de 

verba honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará 

em grave impacto nos cofres públicos. Intime-se a empresa FORENSE LAB 

PERÍCIAS & CONSULTORIA acerca da nomeação e para informar, no 

prazo de 5 (cinco) dias, qual dos seus peritos será responsável pela 

perícia designada neste feito. Indicado o perito, intimem-se as partes desta 

decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias. Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994. Este Juízo 

indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito: “Com base nos 

documentos apresentados pelo Estado (acima mencionados), informe se 

com a reestruturação da carreira do autor, por meio da respectiva Lei 

(Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei Estadual nº 7.360/00; 

Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 8.089, de 20 de janeiro 

de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei 

Complementar nº 231/2005; Profissionais da Educação Básica - Lei 

Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil - Lei 

Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração Fazendária - AAF - 

Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de 

eventual perda salarial apurada no laudo pericial?” Apresentados os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, 

cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da 

perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 

474 do CPC. O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção 

do Laudo Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos. 

Decorrido o prazo para pagamento dos honorários periciais sem 

manifestação ou depósito do requerido, devidamente entregue o laudo 

pericial e prestados todos os esclarecimentos necessários, expeça-se 

certidão de crédito no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em 

favor da empresa FORENSE LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para 

cobrança da verba honorária na via própria. Converto o processo de 

conhecimento em liquidação de sentença. Proceda-se a Sr.ª Gestora a 

imediata conversão do tipo do processo para liquidação de sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 24 de agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003327-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA (RÉU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

WILSON LOPES (ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERIDA, DR. WILSON LOPES, PARA 

QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003327-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA (RÉU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (RÉU)

WILSON LOPES (ADVOGADO(A))

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERIDA, DRª RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 380167 Nr: 8409-66.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALEX COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA, MARIO SERGIO JACOBUCCI, CELIA ANTONIA 

BRAGION JACOBUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL LUIZ JACOBUCCI - 

OAB:44644

 VISTO....Analisando os autos, verifica-se que foi bloqueado pelo sistema 

Bacenjud o valor de R$ 9.891,18 (nove mil, oitocentos e noventa e um 

reais e dezoito centavos) em nome da executada Célia Antônia Bragion 

Jacobucci (fls. 81).Embora não conste o nome da executada no extrato de 

fls. 91/92, o bloqueio foi realizado no CPF da mesma, de modo que é 

clarividente que tal conta é de titularidade de Célia Antônia Bragion 

Jacobucci.Assim, como o bloqueio recaiu sobre a conta poupança da 

executada, a quantia constrita é impenhorável.Isso porque, o valor 

depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos é absolutamente impenhorável, conforme dispõe o art. 

833, incisos X, do CPC. In verbis:“Art. 833. São impenhoráveis:X - a 

quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos”.Com essas considerações, com base no 

artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, torno sem efeito a 

penhora on line realizada sob a importância de R$ 9.891,18 (nove mil, 

oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos), devendo o valor ser 

desbloqueado da conta da executada Célia Antônia Bragion 

Jacobucci.Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entende de direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 380215 Nr: 8489-30.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES ALMEIDA CABRAL ME, 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA CABRAL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 VISTO.... Com essas considerações, com base no artigo 833, inciso IV do 

Código de Processo Civil, torno sem efeito a penhora on line realizada sob 

a importância de R$ 2.865,13 (dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais 

e treze centavos), devendo o valor ser restituído para a executada MARIA 

DE LOURDES ALMEIDA CABRAL.Intime-se a executada, na pessoa do seu 

advogado, para indicar onde podem ser encontrados os veículos 

penhorados às fls. 69, a fim de que seja realizada a avaliação e posterior 

designação de leilão, podendo ainda indicar quaisquer outros bens para 

garantir a execução.No mesmo ato, seja o mesmo intimado a manifestar-se 

sobre o bem imóvel descrito no documento de fls. 119, se o bem se trata 

do imóvel residencial da executada, sob pena da penhora recair sobre o 

mesmo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 102682 Nr: 854-08.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRONICA CENTRO SUL LIMITADA, ADAO 

CARLOS QUINEDRE, SANDRA ROSANE QUINEBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12196

 VISTO..Decido...Assim, considerando que os valores bloqueados em 

conta poupança são inferiores a sessenta salários mínimos, bem como 

que o saldo mensal remanescente da verba salarial não utilizada não 

desnatura, por si só, o caráter alimentar da verba, cabível a liberação da 

integralidade da quantia bloqueada” (TRF-4 - AG: 50293068620144040000 

5029306-86.2014.404.0000, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de 

Julgamento: 14/01/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

15/01/2015).TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO 

FISCAL. PENHORA ON LINE. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. 1. Não 

obstante a possibilidade da penhora on line de ativos financeiros do 

devedor e a execução no interesse do exequente (NCPC, arts. 797 e 854), 

é ilegítima a constrição, tendo em vista a efetiva comprovação de que ela 

recaiu sobre valores impenhoráveis: o salário do executado (art. 833/IV). 

Precedente do STJ. (TRF-1 - AI: 00144650520074010000 

0014465-05.2007.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 15/08/2016, OITAVA TURMA, 

Data de Publicação: 26/08/2016 e-DJF1)”Com essas considerações, com 

base no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, torno sem efeito 

a penhora on line realizada sob a importância de R$ 584,17 (Quinhentos e 

oitenta e quatro reais e dezessete centavos), devendo o valor ser 

restituído para a executada SANDRA ROSANE QUINEBRE.Intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de 

direito.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 339137 Nr: 7414-24.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIAN CAROLINE FIALHO 

LOBO - OAB:14896-E, ROSSILENE BITENCOURT I. BARBOSA - OAB:/MT 

5.183

 VISTO...Com essas considerações, com base no artigo 833, inciso IV do 

Código de Processo Civil, torno sem efeito a penhora on line realizada sob 

a importância de R$ 2.322,74 (dois mil e trezentos e vinte e dois reais e 

setenta e quatro centavos), devendo o valor ser restituído para a 

executada ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA.DEFIRO o pedido 

de suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, formulado pela 

autora (fls. 85).Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799503 Nr: 14154-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECABOM RENOVADORA DE PNEUS LTDA - 

ME, SIDNEY BRASIL DA SILVA, RENATO EVANGELISTA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MONTEIRO 

AMARAL - OAB:85532/MG

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENATO EVANGELISTA SALES, Cpf: 

88116085620, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REQUERIDO , acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos 

autos, uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de sua 

propriedade, via RENAJUD, e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on line 

de valores necessários ao adimplemento do crédito executado, como 

medida eficaz para garantir a satisfação do débito.O pedido deve ser 

deferido.Segundo o artigo 835 do CPC, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do pressuposto que 

a execução deve ser realizada objetivando o interesse do credor, 

conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a penhora on line se 

mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 835, inciso I, do 

CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal o dinheiro, e a 

penhora on line constitui instrumento hábil e suficiente para atender esta 

gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 

PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO REPETITIVO. STJ. 

POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais discussão, pois em 

Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 

ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da 

possibilidade da penhora •online– pelo sistema BACENJUD, sem a 

necessidade de prévio exaurimento na busca de outros bens do 

executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Resultando a penhora negativa ou insuficiente para o 

pagamento total da dívida, desde já autorizo a restrição judicial de veículo 

automotor pertencente aos executados, por meio do sistema RENAJUD. É 

possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, junto ao 

sistema RENAJUD, a fim de evitar que os executados venham a se 

desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução.Por sinal, o 

Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora.Ademais, essa 

providência permite garantir que os executados não se desfaçam do bem 

até o momento em que é efetivada a penhora, sem causar-lhe qualquer 

prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser adotada pelo juiz a fim de 

garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução.Com 

essas considerações, DETERMINO a penhora de dinheiro em depósito ou 

em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do 

CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se as partes executadas, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, sob 

pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas dos devedores, intimando-o ainda, para que 

em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio das 

partes devedoras, sob pena de extinção da execução.DEFIRO, ainda, a 

penhora de bens em nome das partes devedoras, via sistema RENAJUD, 

tornando inviável a sua transferência a terceiros sem a devida ordem ou 

autorização judicial.Efetuado o registro, caberá ao exequente diligenciar 

no sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário 

não dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos.Não sendo 

localizado veículo em nome dos executados, via RENAJUD, a secretaria 

deverá intimar o exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.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, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 28 de agosto de 2018

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788008 Nr: 9432-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ALCIDES DE MORAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para s devidos fins que a parte exequente deve informar o 

endereço atualizado da parte executada Joaquim Alcides de Moaraes, 

para fins de intimação para apresentar embargos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756716 Nr: 11314-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 763342 Nr: 15068-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANA MARIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767157 Nr: 954-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 
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a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 774365 Nr: 4047-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GLAYTON VILELA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779037 Nr: 5802-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA IVONETE VALADARES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”
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 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779042 Nr: 5805-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA W. MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794559 Nr: 12177-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DORALICE MIRANDA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794567 Nr: 12183-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA COSTA GAIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 
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encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803010 Nr: 15591-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIANO DA SILVA, ROBSON MARIANO 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805010 Nr: 16307-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 
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aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820028 Nr: 2930-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARIONETE FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites dos autores, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira dos autores, se eles já 

eram servidores na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar 

holerites de servidor em cargo semelhante dos autores, atinente aos 

mesmos períodos acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data 

em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 

02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pelo perito:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira dos autores, 

por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 380167 Nr: 8409-66.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALEX COMERCIO DE CEREAIS E INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA, MARIO SERGIO JACOBUCCI, CELIA ANTONIA 

BRAGION JACOBUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL LUIZ JACOBUCCI - 

OAB:44644

 VISTO.

 Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) 

dias, acerca da petição e documentos de fls. 84/92.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780366 Nr: 6358-67.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos embargos 

à execução ajuizados por ADM DO BRASIL LTDA em face da FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL.Condeno a embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 41.346,36 

(quarenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e seis 

centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, II, c/c §4º, III e § 5º, do Código de 

Processo Civil, pois, como o valor da causa corresponde a R$ 469.241,77 

(491,86 salários mínimos), a condenação dos honorários será de 43,34 

salários mínimos (20 da primeira faixa e 23,34 da segunda 

faixa).Ressalta-se que, como o valor da causa supera 200 salários 

mínimos, foram observados os parâmetros da segunda faixa (inciso II, do 

§ 3º, do art. 85, do CPC), sendo analisada a faixa inicial e, naquilo que 

excedeu, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, na forma que 

estabelece o § 5º, do artigo 85, do CPC. Encaminhe-se cópia desta 

sentença ao Relator do Agravo de Instrumento nº 

1002078-11.2016.8.11.000, em trâmite na Quarta Câmara Cível...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 383260 Nr: 11386-31.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RIVELINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MALVEZZI - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 INTIMAÇÃO AO DRº GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, representando o 

polo passivo, para que tome ciência da Decisão de fls. 5289/5290, bem 

como, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, uma vez que 

houve restrição judicial de veículo(s) automotor(es) de propriedade do 

executado MANOEL RIVELINO DA ROCHA através do sistema RENAJUD , 

e querendo , opor embargos no prazo no prazo legal .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724890 Nr: 5860-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDI S/A MAQUINAS AGRICOLAS, 

VALDECIR PEREIRA, HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO, PEDRO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, ROBERTO UMEKITA DE FREITAS HENRIQUE - 

OAB:214881/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972/SP

 Intimar o(s) patrono(s) da parte requerida, Agroverdi S/A Maquinas 

Agrícolas, advº(ª)THIAGO TAGLIAFERRO LOPES, OAB/SP 2089752, para 

no prazo de 05 ( cinco) dias, informar os dados bancários completos da 
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requerida e CNPJ, para fins de devolução de valores bloqueados.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1001305-83.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

22.896,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR(A): SIRLENE GONCALVES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 , 29 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: 1010210-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JANETE JULIANA MOREIRA 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: 1010210-14.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

444.495,99; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR(A): JANETE JULIANA MOREIRA 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 , 29 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005879-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

THIAGO MARQUES MATTAR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista ao demandante, mediante carga, a fim de intimá-lo a 

manifestar sobre o teor da certidão negativa de ID. retro. RONDONÓPOLIS, 

28 de agosto de 2018. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006197-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE EICKHOFF (ADVOGADO(A))

ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Rondonópolis/MT (IMPETRADO)

ALFREDO VINICIUS AMOROSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL 

Ante o teor da certidão de ID retro, nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/07 - CGJ, impulsiono estes autos com vista ao demadante, 

mediante carga, a fim de intimá-lo a recolher a respectiva guia para 

cumprimento da diligência (em conformidade com o expediente 

0718942-23.2018.811.0003 CIA). RONDONÓPOLIS, 28 de agosto de 2018. 

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

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789857 Nr: 10175-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O C PARREIRA RESENDE- ME, OSVALDO 

CESAR PARREIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): O C PARREIRA RESENDE- ME, CNPJ: 

07031203000194 e atualmente em local incerto e não sabido OSVALDO 

CESAR PARREIRA REZENDE, Cpf: 99903946104, Rg: 614583, Filiação: 

Isvaldo Parreira e Sebastiana Rezende Parreira, data de nascimento: 

18/01/1961, 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: 20/07/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de O C 

PARREIRA RESENDE- ME e OSVALDO CESAR PARREIRA REZENDE, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA TRANSCRIT, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4412/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/05/2014

 - Valor Total: R$ 25.060,37 - Valor Atualizado: R$ 25.060,37 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Compulsando os autos verifico que a 

exequente pugnou por expedição de ofícios a inúmeros sistemas, no 

entanto, cabe salientar que o dever de trazer endereço dos executados 

para que se efetue a citação é da parte autora, não cabendo ao Judiciário 

realizar infinitas tentativas a fim de satisfazer tal débito.De outro lado, a 

exequente acostou aos autos pedido de citação por edital, posto que sem 

sucesso as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça.Cumpre 

esclarecer que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas 
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quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada 

pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, 

o ingresso da parte na execução pode ser feita mediante Oficial de 

Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula do Superior Tribunal de 

Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por 

edital, é necessário tão somente o esgotamento dos outros meios:“Súmula 

414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas 

as demais modalidades.”Nesse sentido, é também a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça:PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. 

POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA 

LEF. SÚMULA 414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento 

pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na 

execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos 

da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o 

REsp 1.103.050/BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC 

(recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 

2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010)Dessa 

forma, promova-se a citação via edital dos executados para, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a 

execução.Decorrido o prazo sem satisfação do débito, intime-se a 

exequente para no prazo de 10 (dez) dias requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção.Às providências.Intime-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nadir dos Santos 

Gonçalves Pereira, digitei.

Rondonópolis, 07 de agosto de 2018

Jeannie Carla Costa Gonçalves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741244 Nr: 2835-81.2014.811.0003

 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: AILTON MIRANDA DE OLIVEIRA, ELISETH PRICILA DE 

BRITO, LEONILDA DE SOUZA, MARILEIDE SANTANA RODRIGUES, JOCENI 

DERMINDA GUIMARAES, ROSILENE LARA DE FREITAS, DARLINEIA BRITO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES, ATRAVÉS DE SEU(S) PROCURADORES, 

a fim de manifestar no prazo legal, acerca aos autos do Laudo Técnico 

Pericial constante de fls. 228/237.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741242 Nr: 2833-14.2014.811.0003

 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: ELISANGELA MORESCO, JOAQUINA DE OLIVEIRA 

SILVA, FRANCISCA LEITE DA SILVA, SALETE MIORANDO, IRANI 

OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DOS REQUERENTES, ATRAVÉS DE SEU(S) PROCURADORES, 

a fim de manifestar no prazo legal, acerca aos autos do Laudo Técnico 

Pericial constante de fls. 174/183.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779144 Nr: 5849-39.2015.811.0003

 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: CLEUNICE AMELIA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL - 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782368 Nr: 7159-80.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANDETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 801414 Nr: 14931-94.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 427784 Nr: 9927-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIENE TEREZINHA RASADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Diante do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, verifico que o acórdão manteve a sentença julgando 

improcedente a presente ação, bem como que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, intimem-se as partes da decisão.

Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 Às providências.
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Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 655723 Nr: 5123-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MEDEIROS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VICTOR MEDEIROS PIRES, Cpf: 

02793624128, Rg: 2639418-9, Filiação: Rosa Aparecida de Medeiros e 

Valdeci Gomes Pires, data de nascimento: 04/05/1997, brasileiro(a), 

solteiro(a), chapeiro, Telefone (66) 9944-0372. 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: "(...) Ante o exposto, o Ministério Público Estadual 

imputa a VICTOR MEIRELES PIRES, o VITINHO, a prática dos crimes de 

homicídio tentado qualificado (art. 121, §2º, II, do CP), porte ilegal de arma 

de fogo - compartilhado (art. 14 da Lei n. 10.826/03) e corrupção de 

menores com causa de aumento de pena (art. 244-B, §2º, da Lei n. 

8.069/90), com a observância da Lei 8.072/90, devendo o denunciado 

responder pelos delitos imputados a título de consurso material de crimes 

(art. 69, caput, CP), ao tempo em que requerer que seja ele citado e 

processado de acordo com o rito próprio do art. 406 e s. do CPP, sendo, 

na fase própria, pronunciado e, ao fim, responsabilizado criminalmente." 

Resumo da retificação da denúncia: "(...) Ante o exposto, o Ministério 

Público, presentado por seu Promotor de Justiça signatário, com base no 

art. 569 do CPP, requer neste ato a retificação do nome do denunciado 

constante da denúncia de fls. 04/06, para que, onde se lê 'Victor 

MEIRELES Pires', leia-se 'VICTOR MEDEIROS PIRES', mantendo-se, 

outrossim, inalterado os demais termos e descrições contidos na exordial"

Despacho: I – Acolho a retificação promovida pelo agente ministerial na 

cota retro, bem como defiro os ulteriores requerimentos. II – Cite-se o réu 

Victor Medeiros Pires, via edital, para, em 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta à acusação.III – Decorrido o prazo e sem apresentação de 

resposta, manifeste-se o Parquet.

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, Flávia Regina S. Pereira, 

digitei.

Rondonópolis, 28 de agosto de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 651738 Nr: 1335-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE SOUZA FERNANDES FILHO, 

PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA, JOÃO DA MATA SANTOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:MT-18839/O

 Outrossim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente os acusados JOAQUIM 

DE SOUZA FERNANDES FILHO, PAULO ELIZANDRO DE OLIVEIRA e JOÃO 

DA MATA SANTOS CORREA.Assim, com fundamento no artigo 399 do 

CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

novembro de 2018, às 17h.Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério 

Público e as testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) 

querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à audiência.Se 

necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com 

a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.Requisite-se, se houver necessidade.Intime-se. 

Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 635007 Nr: 6221-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMÁRCIO FERREIRA BARROS, HERBERTH 

AMARAL MELLO DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5388

 Certo é que a manifestação defensiva nesse ponto confunde-se com o 

próprio mérito da ação, havendo necessidade de maior dilação probatória 

para esclarecer todas as intercorrências do delito, razão pela qual 

INDEFIRO os pedidos de rejeição da denúncia e absolvição sumária 

formulados pela defesa.Outrossim, diante do que consta dos autos, não 

verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de absolver sumariamente o 

acusado.Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22 de novembro de 2018, às 

13h30min.Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.Se necessário, 

autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade 

do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) preso(s) em 

unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) 

que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da 

expedição da referida missiva em observância ao teor da Súmula 273 do 

STJ.Requisite-se, se houver necessidade.Intime-se. Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 607660 Nr: 5509-14.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante do exposto, considerando que o delito em tela é de menor potencial 

ofensivo, DECLINO da competência jurisdicional em favor do JUIZADO 

ESPECIAL CRIMINAL desta comarca, para onde determino a redistribuição 

destes autos, com as nossas homenagens e providências legais 

necessárias.Procedam-se às devidas anotações.Int imem-se . 

Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679634 Nr: 11194-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOMAR GONÇALO DE CAMPOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

 Atenta à finalidade do ato deprecado, designo audiência para realizar o 

interrogatório do réu para o dia 24 de setembro de 2018, às 17h30min.
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Intime-se e requisite-se o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 641128 Nr: 2608-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON SABINO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Vistos etc.

Concedo o prazo de cinco dias para o advogado juntar aos autos 

instrumento de substabelecimento.

 Diante da oitiva das testemunhas e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e sai à defesa intimada para 

apresentar seus memorias finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645099 Nr: 6037-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Adalto Marinho Vieira, 

Antônio Carlos da Silva e Ezequiel José Pareirra, para que surta seus 

efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva da testemunha e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 645099 Nr: 6037-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia 

para CONDENAR o acusado de AMILTON JOSÉ DE SOUZA como incurso 

nas penas do art. 14, caput, da Lei 10.826/03.Em observância ao disposto 

no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério 

trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 

termos.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 299392 Nr: 2465-31.2005.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LOURAINE PAULA DE QUEIROZ, JOAO 

FIGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDADE NETO - OAB:3052-A

 Vistos em correição.

DETERMINO QUE SEJAM COLOCADAS AS INICIAIS DA VÍTIMA NA CAPA E 

DEMAIS DOCUMENTOS A SER EXPEDIDOS NOS AUTOS, PRESERVANDO 

SUA IDENTIFICAÇÃO, PROVIDENCIANDO, AINDA, SEJA INSERIDA ESTA 

AÇÃO PENAL EM ÂMBITO DE SEGREDO DE JUSTIÇA.

A seguir, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à 

defesa para, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentarem 

seus memoriais finais.

Após, venham conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 654797 Nr: 4294-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO DEMISQUE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

memoriais finais em favor do acusado.

Determino, ainda, que SEJAM COLOCADAS AS INICIAIS DA VÍTIMA NA 

CAPA E DEMAIS DOCUMENTOS A SER EXPEDIDOS NOS AUTOS, 

PRESERVANDO SUA IDENTIFICAÇÃO, PROVIDENCIANDO, AINDA, SEJA 

INSERIDA ESTA AÇÃO PENAL EM ÂMBITO DE SEGREDO DE JUSTIÇA.

Após, venham conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677500 Nr: 9177-80.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CARRATTE FARIA, MARCKEZAN 

LEOTERIO QUEIROZ, ANTONIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAUJO, 

ADRIANO ALBINO NASCIMENTO, ROSIVALDO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATE DE FARIA - 

OAB:39.737/GO, NICHOLAS ANDRÉ FERREIRA MARTINS - 

OAB:16865/MT

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados MARCELO CARRATE 

FARIA, ANTÔNIO SEBASTIÃO HONORATO DE ARAÚJO e MARKEZAN 

LEOTÉRIO QUEIROZ.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 13h30min.

Intimem-se os acusados, os defensores, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Consigo que consta em anexo as informações prestadas no Habeas 

Corpus impetrado pelo denunciado Antônio Sebastião Honorato de Araújo.

No mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 266/268.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 634187 Nr: 5592-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DANTAS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 (...) De outro lado, no que concerne ao pedido de absolvição sumária, 

sabe-se que a declaração da atipicidade da conduta na atual fase 

processual deve ser realizada apenas quando inequivocamente 

demonstrada nos autos, o que não se verifica no presente, em que 
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existem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para se 

conferir prosseguimento à ação penal. Certo é que a manifestação 

defensiva nesse ponto confunde-se com o próprio mérito da ação, 

havendo necessidade de maior dilação probatória para esclarecer todas 

as intercorrências do delito, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de 

rejeição da denúncia e absolvição sumária formulados pela defesa. 

Outrossim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente o acusado. Assim, com 

fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 16h15min. Intime-se o 

acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para 

que compareçam à audiência. Se necessário, autorizo, desde já, a 

expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado 

interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) preso(s) em unidade(s) prisional(is) 

aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em 

outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida 

missiva em observância ao teor da Súmula 273 do STJ. Requisite-se, se 

houver necessidade. Determino, ainda, que SEJAM COLOCADAS AS 

INICIAIS DA VÍTIMA NA CAPA E DEMAIS DOCUMENTOS A SER EXPEDIDOS 

NOS AUTOS, PRESERVANDO SUA IDENTIFICAÇÃO, PROVIDENCIANDO, 

AINDA, SEJA INSERIDA ESTA AÇÃO PENAL EM ÂMBITO DE SEGREDO DE 

JUSTIÇA. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 608936 Nr: 6817-85.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:21.833

 (...) Outrossim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente o acusado. Assim, com 

fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de novembro de 2018, às 13h30min. Intime-se o 

acusado, o(a) defensor(a), o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência. Se necessário, autorizo, 

desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade do juízo 

deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) preso(s) em unidade(s) 

prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que 

resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da 

referida missiva em observância ao teor da Súmula 273 do STJ. 

Requisite-se, se houver necessidade. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 647361 Nr: 7917-36.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos em correição.

Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para, no prazo legal, 

apresentar memoriais finais em favor do acusado.

Determino, ainda, que SEJAM COLOCADAS AS INICIAIS DA VÍTIMA NA 

CAPA E DEMAIS DOCUMENTOS A SER EXPEDIDOS NOS AUTOS, 

PRESERVANDO SUA IDENTIFICAÇÃO, PROVIDENCIANDO, AINDA, SEJA 

INSERIDA ESTA AÇÃO PENAL EM ÂMBITO DE SEGREDO DE JUSTIÇA.

Após, venham conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 670985 Nr: 3404-54.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, 

JEFERSON PEREIRA ALVES, SÉRGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.310 A, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT

 Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e 

CONDENO os acusados DIOGO JACINTO DA SILVA OLIVEIRA, JEFERSON 

PEREIRA ALVES e SERGIO HENRIQUE LOPES DA SILVA como incursos 

nas sanções previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II (antiga redação) c/c 

art. 29, ambos do Código Penal[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 601141 Nr: 5577-95.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTILINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Vistos etc.

Indefiro o petitório de fls. 108/109, vez que incumbe ao Defensor Público 

diligenciar no sentido de obter informações atinentes à condição de 

hipossuficiência do assistido, nos termos da Resolução n. 90/2017-CSDP, 

que dispõe sobre os critérios para deferimento da assistência jurídica a 

ser prestada pela Defensoria Pública.

No mais, permaneçam os autos conclusos para audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 601141 Nr: 5577-95.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTILINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

A denúncia foi recebida no dia 16.08.2013 (fl. 53); citação realizada à fl. 

69, e resposta à acusação apresentada à fl. 79.

Audiência de instrução iniciada no dia 13.10.2015, na qual foi procedida à 

oitiva da testemunha Osmair.

Assim, designo audiência para continuação da instrução para o dia 15 de 

agosto de 2018, às 16:50 horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que aqui não 

resida(m) ou esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não 

situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) 

comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em 

observância ao teor da Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Em tempo, com fulcro no art. 209 do CPP, arrolo como testemunhas do 

juízo a Sra. Rosângela Roberti (funcionária do Banco Sicredi da Av. Lions) 

e o guarda do SANEAR à época dos fatos (junho de 2011), devendo 

ambas ser intimadas em seus locais de trabalho.

Cumpra-se e intime-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 606397 Nr: 4214-39.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos em correição.

DETERMINO QUE SEJAM COLOCADAS AS INICIAIS DA VÍTIMA NA CAPA E 

DEMAIS DOCUMENTOS A SER EXPEDIDOS NOS AUTOS, PRESERVANDO 

SUA IDENTIFICAÇÃO, PROVIDENCIANDO, AINDA, SEJA INSERIDA ESTA 

AÇÃO PENAL EM ÂMBITO DE SEGREDO DE JUSTIÇA.

Após, venham conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 615423 Nr: 6091-77.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR RODRIGUES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Diante da oitiva da testemunha neste ato, declaro encerrada a instrução 

processual e determino seja concedido vista dos autos ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública para que apresentem seus memorias finais, 

no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 616129 Nr: 6823-58.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIANE DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da informante Maria Aparecida de Souza, 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante do interrogatório da acusada neste ato, declaro encerrada a 

instrução processual e determino seja concedido vista dos autos ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública para que apresentem seus 

memorias finais, no prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 637238 Nr: 8104-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESUALDO ROBERTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS S. 

DAMIAN - OAB:3615-B

 Vistos etc.

Diante do não comparecimento justificado das testemunhas de acusação 

(fl. 75), não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência 

para o dia 22 de novembro de 2018, às 14h45min.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Jaciara/MT, com a 

finalidade de inquirir a testemunha Anderson Renato Rivelo Primo (policial 

militar).

Defiro o pedido da defesa, de modo que determino seja concedida vista 

dos autos para que decline nos autos o atual endereço da testemunha 

Reginaldo Antônio dos Anjos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

Se declinado nos autos o endereço atual da testemunha Reginaldo Antônio 

dos Anjos, autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se 

residir em outra Comarca, carta precatória com a finalidade de proceder a 

sua inquirição.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Raiane 

Teles Santos, pois, apesar de intimada (fl. 77), não compareceu à 

presente audiência e não justificou a sua ausência.

Expeça-se mandado de intimação para a testemunha Lucineia da Silva 

Santos.

Requisite-se o policial militar Wellington Alves da Silva.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 639181 Nr: 863-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Said Francisco Canam e 

da vítima Helder Miller dos Santos Correa, para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Diante da oitiva da testemunha e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e determino seja concedido 

vista dos autos a Defensoria Pública para que apresente seus memorias 

finais, no prazo legal.

Após, conclusos para prolação de sentença.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678504 Nr: 10115-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON DE JESUS LOPES, JOSÉ HENRIQUE 

POSSIDONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT

 (...) Destaco, no caso em tablado, a inviolabilidade dos dados pessoais 

contidos no aparelho de telefone celular do indiciado deve ser afastada, 

porque existem indícios de que ele participou da prática de um crime de 

roubo contra diversas vítimas, sendo evidente que o seu direito individual 

não pode ser utilizado como escudo e proteção para a prática de atos 

criminosos.No que diz respeito à forma de execução da diligência (art. 5º, 

da Lei nº 9.296/96), a circunstância fática e a natureza do acesso aos 

dados e às comunicações não demandam expedição de ofícios às 

operadoras de telefonia, nos termos da Resolução nº 59/2008, do 

Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a própria autoridade policial 

pode executar a medida, pelo simples acesso aos dados constantes nos 

aparelhos que estão sob sua custódia.Depois de cumpridas as diligências 

pertinentes, deverá ser encaminhado relatório circunstanciado a este 

juízo.Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612446 Nr: 2919-30.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SOUZA LIMA, RAFAEL 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Haja vista a concordância de ambas as partes, homologo a inversão das 

oitivas conforme supramencionado.
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Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito das vítimas Sérgio Mauro Zuze Júnior, 

Aderaldo de Souza Aragão.

Juntada a manifestação da representante do parquet, determino desde já 

a expedição dos eventuais mandados de intimação ou cartas precatórias 

a fim de proceder à inquirição das vítimas supramencionadas.

Defiro o requerimento da defesa, determinando a expedição de mandado 

de condução coercitiva para a testemunha Vitor Afonso dos Anjos Souza, 

e a intimação da testemunha Aparecido Jesus Duarte no endereço de 

fl.176 dos autos.

Diante ausência justificada do réu Rafael Ribeiro da Silva, e da não 

intimação das vítimas, restou prejudicada a presente solenidade, sendo 

assim, designo audiência de continuação para o dia 22 de novembro de 

2018, ás 13h30min.

Requisite-se novamente o policial Alex Weigert da Cruz.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Vitor 

Afonso dos Anjos Souza.

Intime-se o réu Rafael Ribeiro da Silva.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631154 Nr: 3287-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Diante requerimento ministerial de fl. 319 dos autos, homologo a 

desistência de inquirição da vítima Alex Fernando Silveira de Oliveira, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, do interrogatório do réu, com o 

retorno da carta precatória enviada para comarca de Cáceres-MT a fim de 

inquirir a testemunha Alessandre Almeida de Campos Leite, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresente seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613309 Nr: 3842-56.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado WILLIAM MARTINS DOS SANTOS, qualificado nos autos, em 

virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 

107, inciso IV, 109 “caput”, inciso V e artigo 110, § 1º, e artigo 115, todos 

do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de 

Processo Penal. Transitada em julgado a presente sentença de extinção 

da punibilidade, arquivem-se os autos com as devidas baixas na 

distribuição e no relatório. Recolham-se eventuais mandados prisionais em 

aberto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616071 Nr: 6764-70.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELMA GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Suzana 

Nascimento Nogueira Silva, Ivanice Batista Guimarães, e Fabio Rodrigo 

Navarro Lopes, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Vistos, etc.

Considerando que a denunciada não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação por qualquer crime, 

acolho a proposta ministerial considerando a concordância da ré e de sua 

defensora. Assim, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 02 

anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, submetendo 

à acusada as condições expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 89 

da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 3° vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo.

Fica ciente a ré de que o descumprimento de quaisquer destas condições 

implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o processo 

imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616071 Nr: 6764-70.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELMA GUIMARÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793

 Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada SUELMA GUIMARÃES SILVA, qualificado nos autos, em virtude 

da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, 

inciso IV, 109 “caput”, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código Penal 

Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. 

Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 

Recolham-se eventuais mandados prisionais em aberto. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615559 Nr: 6231-14.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THELMA GOMES DA SILVA OU (THELMA 

LOMES DA SILVA), JAQUELINE SANTOS CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Ao compulsar os autos, verifico à fls.137/138 que a acusada Jaqueline 

Santos Conceição constituiu advogado (a), todavia informou que não tem 

condições financeiras de arcar com o seu patrocínio. Deste modo, nomeio 

a defensora pública para proceder à sua representação.

 Diante da não intimação da ré Thelma Gomes da Silva Ou (Thelma Lomes 

da Silva) no endereço constantes dos autos, restou prejudicada a 

presente solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para 

o dia 05 de novembro de 2018, ás 13h20min.

Intime-se a ré Thelma Gomes da Silva Ou (Thelma Lomes da Silva) no 

endereço constantes nos autos.

Saem os presentes intimados.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662850 Nr: 11332-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON FERNANDES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11332-90.2017.811.0064

ESPÉCIE: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: ELTON FERNANDES DE ABREU

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Elton Fernandes de Abreu, Rg: 21636826 SSP 

MT Filiação: Garibaldi Fernando Abreu e Izabel Loro Ferreira, data de 

nascimento: 14/04/1989, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), 

técnico eletricista/mecânico, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 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 Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 335,45

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,94

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 54,90

Rondonópolis - MT, 28 de agosto de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 673234 Nr: 5368-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO NOVAES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos em correição.Trata-se de processo executivo de pena Orlando 

Novaes de Sousa, o qual cumpria pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) 

meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto na 

comarca de Lucas do Rio Verde-MT (fl. 05).Ao informar que possuía 

endereço nesta comarca, foi permitido eInstado a se manifestar, o Parquet 

pugnou pela designação da audiência admonitória, a fim de possibilitar que 

o reeducando pudesse dar início ao cumprimento de sua sanção (fl. 

32).Vieram os autos conclusos.É o relatório.Passa o juízo a 

decidir.Incialmente, tendo em vista que o reeducando se encontra em 

liberdade, a audiência admonitória é dispensável, pelo que serão fixadas 

as condições para o cumprimento do aludido regime nesta decisão.[...] O 

recuperando deverá ser cientificado das condições acima, bem como, que 

deverá cumpri-as, devendo ser certificado pelo oficial de justiça.Deverá o 

recuperando portar cópia desta decisão bem como documento de 

identidade para apresentar quando solicitado.Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se o recuperando e a defesa.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 659204 Nr: 8257-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório.Trata-se de pedido de restituição de bem apreendido 

apresentado por Luciano Alves da Silva, onde o requerente busca reaver 

sua motocicleta Honda/BIZ 125 KS, ano/modelo 2011/2012, cor rosa, placa 

NUF-2891, qual foi apreendido nos autos de código 644977. O Parquet se 

manifestou desfavorável a restituição do objeto acima descrito, fl. 52/53. 

Brevemente relatado.2. Fundamentação... .Assim, revela-se adequada a 

restituição do objeto em tela, pois comprovada a propriedade, não há 

indícios de que tenha sido adquirido como provento de qualquer infração, 

não constituindo, em princípio, objeto, instrumento ou produto de crime, 

nem é imprescindível para a elucidação ou prova de prática de qualquer 

conduta delituosa.Convém registrar, por fim, que, em que pese o prazo 

previsto no art. 122 do CPP, que determina a perda, em favor da União, 

das coisas apreendidas, após 90 dias do trânsito em julgado, conforme 

certidão de fls. 50, o presente incidente foi protocolado em 10 de julho de 

2017, por dependência aos autos principais, ou seja, dentro do prazo, 

tendo somente sido distribuído, em razão do feito em apenso ter sido 

remetido ao E.TJMT, para apreciação do recurso de apelação ora 

interposto.Sendo assim, levando-se em consideração que o pedido foi 

apresentado no prazo, a decisão de fls. 318, dos autos de código 644977, 

torna-se sem efeito, devendo o bem ser restituído ao requerente. 3. 

Dispositivo.I – Expeça-se o competente alvará para liberação do objeto 

apreendido nos autos.II – Intime-se o requerente e dê-se ciência ao 

Ministério Público.III – Após, arquivem-se os autos após as baixas e 

anotações de estilo. Rondonópolis, 10 de agosto de 2018.Wagner Plaza 

Machado JuniorJuiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648612 Nr: 8953-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:MT-18839/O

 (...) Vistos etc...Inicialmente, consigno que no termo de comparecimento 

da testemunha constou o nome do causídico com a gráfica errada, sendo 

que o nome correto é Roberto Gonçalves Ferreira. Outrossim, fixo o prazo 

de 05 (cinco) dias para que o Roberto Gonçalves Ferreira, inscrito na OAB 

sob o nº 20. 438, acoste aos autos o substabelecimento, conforme 

requerido.Ademais, considerando que a defesa insistiu nas oitivas das 

testemunhas de defesa Isabele Santos de Castro e Maria Antônio de 

Castro, designo audiência para o dia 11/07/2019, às 14h.Saem os 

presentes devidamente intimados.Às providências. Cumpra-se. Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela 

Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoAugusto Cesar Fuzaro Promotor de JustiçaRoberto Gonçalves 

Ferreira AdvogadoSilvério Castro e Silva Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto
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 Cod. Proc.: 303369 Nr: 893-06.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEONILIO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON BOMFIM SILVA 

OLIVEIRA - OAB:17.338-BA

 Intimação da parte ré, para que tome ciencia da audiencia para oitiva da 

vitima, a ser realizada na Comarca de Paranatinga no dia 23/10/2018 às 

16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 674228 Nr: 6255-66.2018.811.0064

 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: GFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSIMINIANO FERNANDES 

BILIU - OAB:OAB/GO 45.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: nº 6255-66.2018.811.0064 – Código 674228.

Vistos etc.

DETERMINO intimação pessoal da parte autora, a fim de promover os atos 

e as diligências que lhe incumbir, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (Artigo 485, III, c.c § 1º, do Código de Processo Civil).

Por fim, decorrido o período ora concedido para manifestação da autora, 

com ou sem a juntada do petitório pertinente, o que deverá ser certificado, 

dê-se vista ao Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil).

Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637767 Nr: 8561-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DPDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS - OAB:

 Processo: 8561-13.2015.811.0064 – Código: 637767.

Vistos etc.

Inicialmente, torna-se oportuno consignar que o Artigo 139, II, do Código de 

Processo Civil dispõe que o juiz deve velar pela duração razoável do 

processo.

 Ao analisar os autos, verifico que o feio já se arrasta desde 2015, por 

outro norte, anoto que é indispensável o estudo psicossocial das partes 

para o deslinde da presente demanda.

 Diante disso, considerando que a vista domiciliar restou prejudicada, ante 

a ausência momentânea da parte requerente DETERMINO que a Equipe 

Multidisciplinar realize estudo psicossocial, diligenciando no que 

considerar necessário para o cumprimento desta deliberação, isso no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias

Outrossim, deverá ser elaborado relatório detalhado em relação a 

requerente Daiane Pinheiro de Macedo e a menor Adrielly Pinheiro Ribeiro.

 Com a juntada do parecer técnico da Equipe Multidisciplinar, renove-se 

vista dos autos ao Ministério Público (Artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 28 de agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 (...) Vistos etc...Inicialmente, consigno que no termo de comparecimento 

da testemunha sem rosto 01 não constou o nome, tampouco a sua 

qualificação, ante o teor do Provimento 27/2013 – CGJ. Ademais, 

considerando que a testemunha sem rosto 01 é menor de 18 anos, foi 

nomeada a servidora Sylviane de Assis Cavalcante, como curada para o 

presente ato. Outrossim, fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

que a Gabriela Buquigaré Araújo, inscrita na OAB sob o nº 25.593, acoste 

aos autos o substabelecimento, conforme requerido.Ademais, 

considerando a necessidade de inquirir a testemunha sem rosto 02, 

designo audiência para o dia 19/09/2018, às 08h30min.Saem os presentes 

devidamente intimados.Às providências. Cumpra-se, expedindo-se 

mandado de condução coercitiva para a testemunha sem rosto 02. Saem 

os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela 

Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

DireitoJorge Paulo Damante Pereira Promotor de JustiçaGabriela Buquigaré 

AraújoAdvogada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670094 Nr: 2578-28.2018.811.0064

 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: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O, KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - OAB:21022, KAROLINE 

PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante dessas considerações, nos termos do Artigo 485, V, do Código de 

Processo Civil JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO quanto ao 

pedido de regularização de guarda dos menores Heitor Bispo dos Santos 

e Flávia Bispo dos Santos. Desta forma, promovam-se as anotações e 

alterações necessárias.Por fim, tendo em vista a necessidade de se 

preservar e observar as normas fundamentais do Código de Processo 

Civil, notadamente no que tange a autocomposição em fase processual e, 

ainda, considerando que o objetivo principal é priorizar o incentivo à 

conciliação DETERMINO que o presente feito seja encaminhado ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a 

fim de que seja realizada audiência de conciliação.Portanto, intimem-se as 

partes para que compareçam 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, retorne os autos conclusos para 

as  p rov idênc ias  cab íve i s .Às  p rov idênc ias .Expeça -se  o 

necessário.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.: 670094 Nr: 2578-28.2018.811.0064

 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: FB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O, KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - OAB:21022, KAROLINE 

PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, por seu patrono, a comparecer na Audiência de 

Conciliação aprazada para o dia 28/09/2018.
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JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711627 Nr: 6647-05.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEO MICHELITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT, Maurício Ricardo Alves - OAB:15.523

 INDEFIRO o pedido de restituição do valor de R$5.442,66 (cinco mil 

quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos) que foi 

recolhido parcialmente em conta judicial em nome deste Juízo (fl. 271), a 

título de reparação civil do dano ambiental, vez que os denunciados são 

devedores da reparação civil do dano ambiental e não credores.Ademais 

disso, o Ministério Público emitiu parecer em sede de contrarrazões da 

apelação, informando que foi manejada na ACP nº 15086-34.2014, Código 

763401, em trâmite na 3ª Vara Cível, reconhecendo o pagamento parcial 

da reparação civil do dano ambiental no valor acima mencionado, restando 

pendente naqueles autos, o saldo remanescente no valor de R$10.885,34, 

conforme documento encartado às fls. 431/432. Deixo de determinar a 

transferência e vinculação do valor recolhido à fl. 271, na forma requerida 

pelo Parquet, vez que referida conta judicial foi encerrada e os valores ali 

depositados foram destinados a projetos ambientais aprovados neste 

Juízo, conforme Provimento nº 05/2015-CGJ/MT, que regulamenta a 

Execução de Penas e Medidas Alternativas no Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se os réus para cumprimento voluntário da sentença e do v. 

Acórdão quanto ao pagamento da condenação estipulada pelo E. TJMT, 

consistente em R$20.000,00 (vinte mil reais), cujo valor deverá ser 

recolhido em conta judicial vinculada a estes autos para atender 

exclusivamente projetos ambientais. Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 859399 Nr: 3022-84.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DOS SANTOS, B S 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, TRANSALESSI 

TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT, PRYSCILLA SILVA ARAUJO - 

OAB:OAB/RO 8135

 Vistos,

Cuida-se de Termo Circunstanciado, que visa apurar a prática, em tese, do 

delito ambiental previsto no artigo 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, 

imputado a ANTONIO ALVES DOS SANTOS, B S INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA E TRANSALESSI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS.

Em decorrência do cumprimento da condição imposta ao autor do fato 

ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS, e do contido no parecer Ministerial à fl. 

158, HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo de transação penal celebrado em audiência, e, via de 

conseqüência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANTONIO ALVES DOS 

SANTOS.

Registre-se em livro próprio o benefício da transação penal em favor do 

indiciado Antônio Alves dos Santos, apenas para os fins cominados no 

art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95.

Tendo em vista o teor do relatório apresentado pela Comissão Técnica da 

Equipe Multidisciplinar do JUVAM (fl. 156) e ante o parecer do Ministério 

Público emitido à fl. 158, concordando com a prestação de contas 

apresentada nos autos às fls. 82/88 e 102/107, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a prestação de contas 

apresentada pela IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA às fls. 82/88 e 

102/107.

Cumpra a cota Ministerial à 158, item "4, expedindo carta precatória para 

oferecimento da proposta de transação penal em relação às indiciadas B 

S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e TRANSLESSI 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, na forma requerida pelo Parquet.

 P. R. I.

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008525-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA PAVIN DO NACIMENTO (REQUERENTE)

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO TRABAQUIM (TESTEMUNHA)

SUELI APARECIDA MARIA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008525-96.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIA 

MARIA PAVIN DO NACIMENTO REQUERIDO: PALOMA DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua 

cópia como mandado. Designo o dia 10 de outubro de 2018, às 14:30 

horas, para realização da audiência de inquirição de testemunhas. Informe 

o juízo deprecante, para fins das intimações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006359-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO SERGIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROGER MATEUS THIEMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006359-91.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ROGER 

MATEUS THIEMES RÉU: ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE 

VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 01 de outubro de 2018, às 

16:00 horas, a ser conduzida por conciliador 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, cientificada desde logo de que 

a ausência de contestação resultará em sua revelia, cujos efeitos 

implicarão em veracidade dos fatos articulados na exordial (CPC, arts. 

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. Não havendo contestação, conclusos. Nesse 

passo, demonstrado tratar-se de relação consumerista, existindo 

alegações verossímeis, com aduções de falha na prestação dos serviços 

pela parte requerida, uma prova que não compete ao consumidor, diante 

de sua impossibilidade de fazer prova negativa, viável seja conferida a 

inversão do ônus da prova em favor da parte autora, que defiro. Logo, 

compete à parte requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, 

modificativos ou impeditivos do direito da requerente. Destarte, sem óbice, 

por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que demonstrada, a priori, 

sua hipossuficiência financeira, consoante petição de id. 14227432 e 

documentos de id. 14228108 e 14228126, DEFIRO o pedido de gratuidade 

da justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, mormente a parte adversa, se tiverem dados 
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convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte requerente 

em impugnação específica (LAJ, art. 4.°, § 2.°). Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008492-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008492-09.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. EXECUTADO: MAPOL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME 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 

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, 29 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008361-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER CROPSCIENCE LTDA (REQUERENTE)

MILTON DABUL POMPEU DE BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO QUIROGA (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-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1008414-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))

RENATO JONAS HENRIQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARCOS MELOZZI (RÉU)

GLEICE MATOS MARONEZZI (RÉU)

ANGELO CARLOS MARONEZZI (RÉU)

CELIA DA SILVA RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008414-15.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TIM CELULAR 

S.A. RÉU: ANGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, 

EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018, às 

14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002213-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI (ADVOGADO(A))

ITACIR DOMINGOS LONGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002213-75.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ITACIR 

DOMINGOS LONGO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Ação de obrigação de fazer, 

com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, para instalação 

de unidade transformadora de energia, aforada por Itacir Domingos Longo, 

em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A., ambos 

qualificados. Alegou ter construído salas comerciais para locação, 

apresentando projeto elétrico com engenheiro responsável técnico e 

demais exigências da requerida como padrões e caixas de transmissão 

para a ligação de energia elétrica. Aduziu que em resposta ao projeto 

elétrico apresentado, a empresa demandada enviou uma planilha de 

análise, informando que o projeto foi aprovado. Contudo necessita de 

reforço pela sua área técnica, posto que o transformador que atenderia 

aquela unidade já está trabalhando acima de sua capacidade. Afirmou ter 

a requerida comunicado os custos relativos à implantação de novo 

transformador, orçado por ela em R$ 29.572,06, a ser assumido pela parte 

autora e ao final ser-lhe doado, para as devidas manutenções e para que 

possa utilizar a possível sobra de carga para outras unidade próximas. 

Postulou tutela de urgência em caráter antecedente para determinar que a 

empresa requerida promova a instalação da unidade transformadora para 

a ligação das unidades consumidoras nas respectivas salas comerciais, 

às suas expensas, sob pena de aplicação de multa diária pelo 

descumprimento da obrigação, já que compete a ela, requerida, atender a 

demanda do consumidor, entregando-lhe serviço contínuo e adequado. É o 

resumo do necessário. Decido. 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): "(...) 
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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. Depurando-se os fatos e por enquanto os documentos 

carreados aos autos, permitem o reconhecimento da plausibilidade da 

alegação do autor, o que soa ponderável, haja vista inexistir qualquer 

motivo de ordem técnica ou de segurança, de sua alçada, impedindo a 

ligação do fornecimento de energia elétrica do seu imóvel. Aparentemente, 

questão de capacidade de carga esgotada de um transformador 

absolutamente alocado, como não poderia deixar de ser, na rede externa, 

de potencial obrigação de instalar da requerida. Não na rede interna, que 

seria, esta sim, dever da parte autora. Em linha de princípio, pelo dever de 

prestação de serviço público de forma eficiente, segura, adequada e 

contínua, como se revela o de fornecimento de energia elétrica, exsurge 

descabida a argumentação das Cartas de Id. 4171483 – p. 1/2, ao invocar 

disposições normativas pertinentes a tais hipóteses, em especial o art. 48 

da Resolução nº 414/ANEEL/2010, que não lhe respalda exigir do 

consumidor a ampliação de capacidade de carga com outro transformador 

na rede externa, que aparentemente está dentro de suas 

responsabilidades, somando investimento de R$ 29.572,06. Os serviços 

públicos estão sujeitos ao regramento do Código de Defesa do 

Consumidor, como deflui da regra do seu art. 22: “Art. 22. Os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou 

sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer 

serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código.” Na mesma sintonia, o art. 47 da Resolução nº 

414/2010, da ANNEL, dispõe: “Art. 47. A distribuidora é responsável pelos 

investimentos necessários e pela construção das redes e instalações de 

distribuição de energia elétrica para o atendimento das unidades 

consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais para fins 

urbanos...”. É o caso. A questão pretendida gira em torno de aumento de 

carga externa e não interna, pela demanda do consumidor, conforme já 

frisado. Ora, não custa repisar, quem possivelmente tem que atender essa 

demanda é o fornecedor, sob risco de o consumidor ser obrigado a 

construir as redes de transmissão de energia elétrica de um modo geral, o 

que soa contraproducente e não tem autorização com base na recusa, 

manuseando o art. 48 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Pode ser, sim, 

de acordo com o art. 47 da citada Resolução, obrigação da 

concessionária dar condições para que a energia chegue a contento à 

residência dos consumidores, ainda que seja em empreendimentos 

habitacionais, conforme está expresso na Resolução da ANEEL, inspirada 

na Lei nº 9.427/1996. Logo, fenecem razões para que as despesas com a 

instalação do transformador sejam por conta da parte requerente, 

consumidora, vez que a própria demandada informa a necessidade de 

reforço da rede de distribuição de energia elétrica pela área técnica, 

orçando outro transformador, que atenderá essas futuras unidades 

consumidoras. Vedado o possível enriquecimento ilícito, na medida em 

que, bem mais que propiciar carga adequada de energia para 

fornecimento do serviço público, contínuo e essencial à parte autora, 

intuitivo que a instalação do transformador necessário, acoplado à rede 

externa, proporcionalmente aproveita em maior perspectiva a própria 

requerida, que da readequação poderá, certamente deverá, ampliar sua 

rede de fornecimento para a vizinhança em geral. Ganho que lhe 

beneficia. Obrigação que lhe incumbe. Sintomaticamente. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, não está imune à sua 

irreversibilidade a qualquer momento, apesar dos transtornos. Mas não é 

irreversível, a teor do art. 300, § 3º, do CPC. De outro lado, segundo a tese 

apresentada pela parte requerente, o imóvel foi construído para locação, 

com o fito de angariar lucros para a sua sobrevivência e de sua família, 

cujo empreendimento está sem arrendar em razão da falta de energia 

elétrica no local, por resistência da parte demandada, a evidenciar 

possível perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 

Postergar a tutela provisória de urgência pretendida, na birra entre as 

partes, é esterilizar o investimento, sem fomentar atividade econômica, em 

circunstâncias potencialmente avessas às necessidades do consumidor, 

não se descartando considerável prejuízo, até mesmo para a requerida, 

que deixará de fornecer e arrecadar serviço de sua essencialidade 

empresarial como concessionária de serviço público de fornecimento de 

energia elétrica. Calha frisar que o fornecimento de serviço público de 

energia elétrica deve ser adequado, eficiente, seguro e contínuo, sendo 

considerado hodierno essencial ao homo sapiens civilizado. O que, se 

ausente sem uma razão ponderável, soergue, também, o perigo de dano 

ou de risco ao resultado útil do processo, afetando o ser humano. 

Portanto, ante a descortinada probabilidade do direito, evidenciado perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo, também por se tratar de 

serviço essencial, a tutela de urgência de natureza antecedente deve ser 

acolhida, na forma do art. 300 do CPC. Obrigação de fazer, cuja 

prestação, acaso concedida a tutela específica ou determinadas 

providências equivalentes que a assegurem, se não respeitadas, o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias à 

satisfação da ordem, podendo inclusive aplicar astreintes, incidentes 

também no processo de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, desde que suficientes e compatíveis com a obrigação a ser 

efetivada, com parcimônia e bom senso, fixando-se prévio prazo razoável 

para o cumprimento do preceito. Dicção dos arts. 497, 536 e 537 do CPC. 

Tudo indica ser o caso, em virtude da resistência já documentada da parte 

requerida em promover melhorias em sua rede elétrica de fornecimento de 

energia, visando cumprir sua obrigação, como concessionária de serviço 

público, de prover energia elétrica até a edificação da parte autora. 

Astreintes que objetivam compelir a parte requerida a tanto, a serem 

aplicadas depois de escoado o prazo de 30 dias, que se mostra razoável 

e suficiente para que ela promova a inclusão na sua rede externa do 

transformador que ela própria detectou ser crucial para desempenhar o 

seu serviço de fornecedora a contento. Isto posto, hei por bem DEFERIR a 

tutela provisória de urgência em caráter antecedente, de modo a obrigar a 

parte requerida a realizar a instalação de transformador de energia 

elétrica em sua rede, a permitir seja conectada a unidade consumidora no 

padrão da parte autora. Considerando a complexidade da instalação, a 

necessidade de programação, com possível desligamento de energia, que 

pode afetar outros consumidores, a demandar comunicação prévia, à 

parte requerida concedo o prazo de 30 dias para o cumprimento da tutela 

provisória de urgência ora concedida, a partir do qual serão cominadas 

astreintes no valor diário de R$ 500,00, que se acumulará até o dobro do 

limite orçado como investimento necessário para a ampliação exigida, 

conforme Cartas de Id. 4171483 – p. 01/02. Designo audiência de 

conciliação para o dia 01 de outubro de 2018, às 14:00 horas, a ser 

conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde os autos deverão ser 

enviados em tempo. 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 
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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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 28 

de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002055-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REQUERENTE)

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANY FRANCA ZIMPEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002055-49.2018.8.11.0015. REQUERENTE: D.R.F 

COMERCIAL AGRICOLA S/A REQUERIDO: TATIANY FRANCA ZIMPEL 

Vistos etc. Ação de execução de coisa incerta proposta por D. R. F. 

Comercial Agrícola S/A. em face de Tatiany França Zimpel, ambos 

qualificados. Informado a falência da exequente D. R. F. Comercial 

Agrícola S/A. pela douta magistrada da 4ª Vara Cível, por meio do ofício de 

Id 15032849, contendo a cópia da decsião que decretou a falência. 

Determinado pela r. decisão a suspensão de todas as execuções em 

andamento contra a falida. Isto posto, em cumprimento ao disposto no art. 

6º e 99, inciso V, da Lei nº 11.101/2005, ante a determinação judicial da 

douta magistrada da 4ª Vara desta Comarca, resta suspensa a presente 

execução, cabendo as partes promoverem as medidas pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se Sinop – MT, 29 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008238-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008238-36.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: FABIO 

ROBERTO VIEIRA EXECUTADO: ROMULO VENEROSO COSTA Vistos etc. 

Pelas mesmas razões expendidas na decisão anterior, Id 15023445, 

indefiro o pedido, chamado de emenda da inicial, de Id 15033107, na 

medida em que, além de todos os motivos elencados, deve ser repisado 

que qualquer restrição a bens e direitos de outrem, antes da citação, em 

processo de execução, em que o direito normalmente já se encontra 

acertado, deve ser enxergado como medida excepcional e extraordinária. 

Somente em casos específicos onde os pressupostos mencionados na 

decisão anterior aflorem convictos, sobretudo a prova coerente e ampla 

da efetiva inexistência de bens outros do executado. Mera suspeita de 

que ele desviará o bem, se cientificado da ação, sem algo concreto a 

amparar essa suposição, não se revela motivo, como os demais já 

espancados, capaz de nortear a probabilidade do direito à restrição 

pretendida. Indisponibilidade de bens absolutamente factível no momento 

oportuno, se reiterado o pedido, pelo meio eletrônico hodierno disponível, 

RENAJUD. De lembrar, por fim, que a execução já tem rito ágil por 

natureza, bastando a citação e não indicação de bens penhoráveis, livre e 

desembaraçados, a critério do próprio exequente, que tem o dever de 

contribuir em tais indicações, como ora está fazendo de maneira 

antecipada, dificilmente possibilitando a sonegação de bens. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 29 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008466-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS (ADVOGADO(A))

RENATO FRANCISCO KREMER (REQUERENTE)

DANIELA CARGNIN KREMER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (REQUERIDO)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

RANNIER FELIPE CAMILO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008466-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATO 

FRANCISCO KREMER, DANIELA CARGNIN KREMER REQUERIDO: FIAGRIL 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para efetuar o preparo da carta 

precatória no prazo de 15 dias. Se preparada, conclusos. Se não 

preparada, determino a devolução da presente missiva, com as devidas 

anotações e baixas de estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013754-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013754-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CHARLES DE OLIVEIRA PEREIRA Vistos 

etc. Prejudicado o pedido de Id. 14735798, pois já deferida a pretendida 

restrição judicial, consoante decisão de p. 01/02, Id. 11579526. Entretanto, 

apenas não foi efetivada via sistema renajud, que determino seja feita 

incontinenti. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 80348 Nr: 8642-27.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES E BIANCHINI LTDA, JOÃO 

MARCELO GONÇALVES

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA DEVOLUÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA - AR 

ÀS FLS. 252V/253V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118318 Nr: 10673-15.2009.811.0015

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A DE NOVAES, JOAQUIM ARCANJO DE 

NOVAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 273

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 120884 Nr: 61-81.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR JOSE VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 137

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 164794 Nr: 12740-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAKI TARUMOTO, LUZIA CRISTINA DE 

CAMPOS

 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:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156217 Nr: 3365-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO COMUNICAÇÕES LTDA-ME 

(JORNAL NORTÃO NOTÍCIAS), MARCO AURELIO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - 

OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 889

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 294815 Nr: 5212-81.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIVES GILMAR PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO LUIZ VITORINO 

BARCELOS - OAB:30445, MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:MT/14.431-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 156197 Nr: 3353-40.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAILTON ARANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIVANDA SILVA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO ÀS FLS. 141

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88329 Nr: 5809-02.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS COM. 

DE MED., PERF.E COSM. E PROF. DE ENG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRANORTE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA., RICARDO DE ANGELI NETO, JOSE AUGUSTO 

RAMOS MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA PROVIDENCIAR, NO 

PRAZO LEGAL, O RECOLHIMENTO DE PREPARO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 76196 Nr: 4559-65.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI BOEING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO NICOLETTI BOVOLANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE NO 

PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO ACERCA 

DA CONSTRIÇÃO RENAJUD REALIZADA ÀS FLS. 71

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 309162 Nr: 14133-29.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLE TRANPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIM PINTO SCHELP - 

OAB:OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS 

FLS. 28

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186091 Nr: 7257-97.2013.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA CHARME PERFUMARIA E COSMÉTICOS 

LTDA ME, CLEUSA LUCIA MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TADEU CIOTTI 

COSTA - OAB:OAB/SP 320.978, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK 

TULIO - OAB:11640/MS, DIEGO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:OAB/MS 

16.351, EDUARDO ALVES MONTEIRO - OAB:OAB/MS 11.258, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA BEATRIZ MIRANDA 

DE FIGUEIREDO - OAB:15.012-A, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE 

FIGUEIREDO - OAB:13655/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

ACOSTADA ÀS FLS. 138/144

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2841 Nr: 1112-50.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIA LUA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, 

GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 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: SUELI FERRON - 

OAB:117331/SP, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES - OAB:MT - 

6972 / B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO 

ACOSTADO NA PETIÇÃO DE FLS. 310/317

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 81005 Nr: 9310-95.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR BOGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FRANÇA, VALDERI FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO - 

OAB:14.583, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. FELIPE GEBAUER DE NEGREIRO para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255635 Nr: 1231-78.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP 236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILSON CARDOSO 

DINIZ - OAB:2523

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO PARA MANIFESTAR, NO 

PRAZO LEGAL, ACERCA DA PETIÇÃO ACOSTADA ÀS FLS. 141/142

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 10857 Nr: 675-38.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENECE PARTS PEÇAS PARA TRATORES E 

SERVIÇOS LTDA, PAULO MÁRCIO PIMENTEL, MÁRCIA RAQUEL PIMENTEL 

KERBER, PAULO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE (na pessoa dos novos advogados) para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Certidão a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Intime-se a parte exequente para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, 

por abandono, eis que o processo tramita há 18 anos, estando o 

exequente inerte desde 2013. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191072 Nr: 12701-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONIR TOLOTTI CHALITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, na pessoa de seu advogado(a) 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 513,08(Quinhentos e treze reais e oito 

centavos. ), sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$376,85(Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 

136,23(Cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157326 Nr: 4449-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYEGLES FERNANDO DALAMARIA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JUNIOR SCANAGATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, na pessoa de seu advogado(a) 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 920,86(Novecentos e vinte reais e oitenta e 

seis centavos. ), sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF 

junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 

612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 460,43(Quatrocentos e 

sessenta reais e quarenta e três centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 

460,43(Quatrocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153479 Nr: 1521-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE TEREZINHA HEINZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 404 de 529



OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 671,70(Seiscentos e setenta e 

um reais e setenta centavos. ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 294,85 (Duzentos e noventa e quatro reais e 

oitenta e cinco centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163061 Nr: 10925-47.2011.811.0015

 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: TIAGO FABRICIO DOS SANTOS DALLA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B 2 W COMPANIA GLOBAL DO VAREJO, 

DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:OAB/RJ 157.935, ANA CELIA FIDALGO DA SILVA - 

OAB:OAB/RJ 64.414, BÁRBARA BERBARE DE ARAÚJO - OAB:OAB/SP 

312.740, ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB:17603-A, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT, LUIZ FLÁVIO VALLE 

BASTOS - OAB:52.529MG, ROBERTA ESPINHA CORRÊA - 

OAB:50.342/MG, SÉRGIO SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:OAB/MG 

51.542

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 647,08( Seiscentos e quarenta 

e sete reais e oito centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 270,23( Duzentos e setenta reais e vinte e três 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93317 Nr: 338-68.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. ÉRCIO ERNO KETZER para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192393 Nr: 14063-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER DO AMARAL MICHEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS DA FONSECA - OAB:12.993, DHIONNE MOURA GERALDO DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.498, ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER CONTINI 

- OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. DHIONNE MOURA GERALDO DA SILVA para em três dias devolver os 

autos supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no 

artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 98080 Nr: 5092-53.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 103548 Nr: 10318-39.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO NARCISO GUNTZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 77018 Nr: 5383-24.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESTA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715-MT, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:MT-5447, MARIA 

LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. ALLAN LOPES CARASSA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78095 Nr: 6466-75.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA, ALCIDES LUIZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESTA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANN LOPES CARASSA - 

OAB:20.715-MT, ALCIDES LUIZ FERREIRA - OAB:MT-5447, MARIA 
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LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Dr. ALLAN LOPES CARASSA para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob pena de incorrer nas sanções previstas no artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 242630 Nr: 13748-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR QUALIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. SUSPENDO o processo até a 

integral liquidação da avença.Findo o prazo do acordo, independentemente 

de nova intimação, pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, acerca do 

cumprimento do acordo, cientificado de que seu silêncio será interpretado 

como quitação total da quantia acordada e consequente extinção do 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009579-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009579-34.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: PLT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI EXECUTADO: ANA MAYARA 

OLIVEIRA DOS SANTOS Vistos etc. Pedido de buscas nos sistemas 

informatizados (Bacenjud, Infojud, Infoseg e Siel), visando localizar 

endereços da parte acionada. É o mínimo relatório. Decido. “As partes têm 

o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a 

atividade satisfativa”. “Aquele que de qualquer forma participa do 

processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. “Todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. “Ao aplicar o ordenamento 

jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência”. Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 

8º do CPC. Tem a ver com o disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna 

Carta. Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não 

mera chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho 

que militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a 

colaboração das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva. 

Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes. 

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC). Portanto, se a parte não 

tem acesso a informações que levem ao paradeiro do adversário ou de 

seus bens, determina-se que sejam pesquisados nos sistemas eletrônicos 

conveniados (BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG e SIEL) a fim de que 

informem os endereços da parte acionada, se os tiverem em seus 

cadastros. Deve ser frisado que a simples pesquisa de endereço da parte 

acionada não significa necessária quebra de sigilo fiscal, mas instrumento 

eletrônico colocado a disposição do Poder Judiciário, a ser utilizado como 

forma de consolidar os primados inicialmente mencionados nesta decisão. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem os arestos ora 

compilados, com destaques em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. RENAJUD. CONSULTA. DEFERIMENTO. A 

orientação das turmas que compõem a 2ª Seção desta Corte no sentido de 

que a execução se justifica para a satisfação do credor, razão pela qual 

deve ser feita a consulta aos sistemas eletrônicos (INFOJUD, BACENJUD, 

RENAJUD) colocados exclusivamente à disposição da autoridade 

judiciária, para dar celeridade e efetividade a tais processos executivos, 

sem necessidade de esgotamento pelo credor dos meios possíveis na 

procura do endereço ou bens do devedor, não representando tal consulta 

qualquer excepcionalidade ou quebra de sigilo”. (TRF 04ª R.; AG 

5006629-23.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge 

Barth Tessler; Julg. 26/06/2018; DEJF 28/06/2018); “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. TENTATIVAS 

INFRUTÍFERAS. ARRESTO ONLINE. DEFERIMENTO. RESIDÊNCIA DO 

EXECUTADO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. SISTEMAS BACENJUD, 

RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. Se o oficial de justiça 

não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (CPC/2015, art. 830).. Sendo da competência do 

juiz a realização de todos os atos expropriatórios, não se torna razoável 

proibir a possibilidade de que o arresto possa ser por ele efetivado, por 

meio de bloqueio de valores existentes em conta corrente ou aplicações 

financeiras do devedor não localizado. Esgotadas as diligências para 

localização do executado, é possível a utilização dos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud para pesquisa do seu endereço”. (TJ-MG; AI 

1.0480.15.015912-1/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 20/06/2018; DJEMG 

29/06/2018). Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira a determinar a 

realização das pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados 

mencionados, a serem os extratos agregados ao feito. A seguir, 

pronuncie-se a parte acionante no prazo de 05 dias, requerendo o que for 

de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 17 de agosto de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013062-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSSO GANDOLFI - ME (EXECUTADO)

ADELSSO GANDOLFI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013062-72.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: ADELSSO GANDOLFI - ME, ADELSSO 

GANDOLFI Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira, obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil. Está em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei. Não deve ser olvidada que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

a parte executada, que por ela responde com todos os seus bens 

presentes e futuros (CPC, arts. 789, 797 e 805). Assim, a penhora de 

dinheiro em espécie não sugere maior gravidade às partes e nem em 

detrimento da execução. Pelo contrário, atende melhor os interesses em 

jogo e a efetividade da prestação jurisdicional. Isto posto, defiro a 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, em nome da parte executada Adelso Gandolfi - ME, inscrito no 

CNPJ n.º 14.836.145/0001-31; e Adelsso Gandolfi, inscrito no CPF n.º 

283.634.009-63, até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 145.602,11 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e dois reais e 

onze centavos). Se bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese 

em que deverá ser logo liberada), determino seja transferida 

imediatamente para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a 

este processo, quando restará formalizada a penhora. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. A seguir, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, 
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apresentar conta bancária visando o respectivo pagamento por meio de 

alvará judicial a ser expedido, respeitadas as devidas comunicações e 

prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, com as orientações 

operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo a efetivação 

do bloqueio de valores ou caso seja insuficiente ou ínfimo (este a ser 

liberado), cabe a constrição pelo sistema RENAJUD, conforme postulado, 

subsidiariamente, tratando-se de ativos constantes do inciso V do art. 835 

do CPC, sem outros prioritários no mesmo encadeamento da Lei. Destarte, 

defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade de veículos, por 

meio do sistema RENAJUD, compatíveis com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio, determino seja feita restrição eletrônica 

no órgão de trânsito correspondente, vinculando-os a este processo, com 

vistas às partes para se pronunciarem em 05 dias. Se aceitos os bens 

constritados e não liberados judicialmente, penhore-os, mediante termo, e 

avalie-os o senhor oficial de justiça, ainda que de forma indireta, somente 

se não for possível a forma direta, intimando-se a parte executada, 

inclusive acerca do seu encargo como depositária judicial, ressalvada a 

possibilidade, se assim for requerida justificadamente, de os bens serem 

entregues à parte exequente sob a mesma condição de depositário 

judicial, na forma do art. 840, § 2º, do CPC. Sobre a avaliação, digam as 

partes em 05 dias, devendo a credora posicionar-se a respeito da 

prevalente adjudicação, se lhe interessar, ou indicar sem demora a forma 

de alienação pretendida. Não sendo requerida a adjudicação e nada mais 

reclamado, aos demais atos de alienação pela forma que for indicada. Por 

derradeiro, quanto ao pedido subsidiário de efetuar buscas pelo sistema 

INFOJUD, obviamente visando, neste caso, localizar bens e direitos 

porventura declarados ao fisco pela parte executada, atingindo-lhe 

necessariamente o sigilo fiscal, exsurge precipitada e desproporcional. 

Estaria alicerçada em meras conjecturas de que as diligências constritivas 

acima deferidas já seriam infrutíferas, como podem ocorrer, mas ainda não 

ocorreram. As ferramentas eletrônicas de localização de bens e direitos, 

para futura penhora e/ou restrição de uso, nos limites da legalidade, 

constituem inequívocas medidas moralizadoras das combalidas 

execuções em geral. Atrelam-se, dentre outros princípios, nos da razoável 

duração do processo, da cooperação entre as partes, da probidade e da 

boa-fé, da paridade de armas e isonomia, da proporcionalidade, da 

razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, que se harmonizam ao 

princípio da efetividade dos direitos postulados em juízo. Força do art. 5º, 

inciso LXXVIII, da Constituição Federal; e arts. 4º a 7º do Código de 

Processo Civil. Nestas circunstâncias, em que não foram esgotadas as 

diligências retro deferidas, não resta ainda comprovada de forma 

indubitável terem se esgotado as alternativas ao alcance da parte 

exequente para localizar bens da executada. O sigilo fiscal é garantia 

constitucional assegurada ao contribuinte, somente podendo ser quebrado 

pelo INFOJUD quando houver indiscutível necessidade de intervenção do 

Judiciário a fim de satisfazer obrigação que por outros meios não se 

revelou factível. Deste modo, indefiro por enquanto a pesquisa de bens da 

parte executada no sistema INFOJUD, por ser inoportuna e afoita. Deve 

ser aguardado pela parte exequente o momento apropriado para renovar a 

postulação neste sentido, se lhe aprouver. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005951-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON SIMAO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005951-37.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: RECON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: EDILSON SIMAO 

DE SOUZA Vistos etc. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira, obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil. Está em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei. Não deve ser olvidada que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

a parte executada, que por ela responde com todos os seus bens 

presentes e futuros (CPC, arts. 789, 797 e 805). Assim, a penhora de 

dinheiro em espécie não sugere maior gravidade às partes e nem em 

detrimento da execução. Pelo contrário, atende melhor os interesses em 

jogo e a efetividade da prestação jurisdicional. Isto posto, defiro a 

pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Edilson Simão de 

Souza, inscrito no CPF: 974.176.291-72, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 7.046,49 (sete mil e quarenta e seis reais e 

quarenta e nove centavos). Se bloqueada alguma quantia, não sendo 

ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), determino seja 

transferida imediatamente para a conta Depósitos Judiciais do E. TJMT, 

vinculando-a a este processo, quando restará formalizada a penhora. 

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou se já 

escoado este lapso e nem se insurgir na forma do art. 854, § 3º e seus 

incisos, do CPC, certifique-se. A seguir, intime-se a parte exequente para, 

em 05 dias, apresentar conta bancária visando o respectivo pagamento 

por meio de alvará judicial a ser expedido, respeitadas as devidas 

comunicações e prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ, com 

as orientações operacionais do art. 515 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Não havendo a 

efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor ínfimo, a ser desde 

logo desbloqueado, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, ciente 

de que sua inércia implicará no arquivamento administrativo dos autos, que 

desde logo determino, com a espreita da prescrição intercorrente a 

fustigar-lhe a execução. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de agosto 

de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008458-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FIGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE SILVA SILVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008458-34.2018.8.11.0015. AUTOR(A): NELSON 

FIGUEIRA DOS SANTOS RÉU: LEONICE SILVA SILVEIRA Vistos etc. Da 

Ação Monitória Ação monitória estribada em “Contrato de compra e venda 

de imóvel rural”, aviada por Nelson Figueira dos Santos, em face de 

Leonice Silva Silveira, ambos qualificados, cujos valores pactuados não 

teriam sido integralmente adimplidos, embora utilizados meios convincentes 

para tal mister. O documento de Id. nº 14980667, aponta, com efeito, a 

existência de relação jurídica entre as partes indicando possível 

pendência no adimplemento dos valores pactuados. Destarte, presentes 

estão as condições da ação, tendo a parte autora interesse processual 

para o manejo da presente lide. Logo, citem-se a parte requerida para 

pagar o débito apresentado em 15 dias; ou, querendo, neste mesmo 

prazo, oferecer embargos monitórios. Expeça-se mandado de citação e 

pagamento, na forma requerida, cientificando-se a parte demandada que o 

pronto pagamento a isentará do pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que a parte requerente dará quitação da 

obrigação, nos termos do § 1° do art. 701 do Código de Processo Civil. 

Advirta-se ainda a parte requerida de que se não houver cumprimento da 

obrigação e nem oferecimento de embargos no prazo assinalado, poderá 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, hipótese em que o 

processo prosseguirá na forma prescrita no art. 513 e seguintes do CPC. 

Da Audiência de Conciliação O juiz impulsionará o processo de modo a 

encaminhar em tempo razoável solução integral de mérito, sem excluir da 

apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela lisura e 

boa-fé objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais cooperem 

entre si, com isonomia e paridade de tratamento, incumbindo-lhe, dentre 

outras providências, promover, a qualquer tempo, a autocomposição das 

partes, sem o descarte nem mesmo do auxílio de conciliadores ou 

mediadores judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 7.º e 139, inciso 

V, do CPC. Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a 

tônica do processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 

9.º, 10, 165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a 

conciliação e a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou 

solucionar litígios. Destarte, atento a manifestação de vontade da Autora 

na peça inaugural e por um imperativo da Lei, visando a autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 10 de outubro de 2018, às 
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15:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Realizada a audiência e 

sendo a mesma inexitosa, cumpra-se o despacho inicial em seus termos 

integrais. No mais, 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, defiro 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. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 29 de 

agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-112 RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

Processo Número: 1008414-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIM CELULAR S.A. (AUTOR(A))

RENATO JONAS HENRIQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARCOS MELOZZI (RÉU)

GLEICE MATOS MARONEZZI (RÉU)

ANGELO CARLOS MARONEZZI (RÉU)

CELIA DA SILVA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008414-15.2018.8.11.0015. AUTOR(A): TIM CELULAR 

S.A. RÉU: ANGELO CARLOS MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, 

EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 15 de outubro de 2018, às 

14:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de agosto de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002447-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FUGIHARA (ADVOGADO(A))

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

ROGERIO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA SOUZA (RÉU)

NADIR MENDES (RÉU)

JOEL PAULO DA SILVA (RÉU)

SEBASTIÃO C. DA SILVA (RÉU)

JOÃO LUIZ GONÇALVES (RÉU)

RENATO P. DA SILVA (RÉU)

MARINALVA DE ALMEIDA (RÉU)

NEIDEMAR O. PRADO (RÉU)

CATIANE DOS SANTOS (RÉU)

CÍDIO ALVES (RÉU)

EMERSON DA SILVA (RÉU)

LUANA OLIVEIRA BENEDITO (RÉU)

MARIA DO SOCORRO (RÉU)

CAMILA C. DA SILVA (RÉU)

MARCIO LEMES MONDONZA (RÉU)

ROSELI ANGELO DA SILVA (RÉU)

ABIKEILA DA SILVA (RÉU)

ANTÔNIO ALEX C. SILVA (RÉU)

MARIA C. DE SOUZA (RÉU)

ENIVALDO RODRIGUES (RÉU)

CLEITON DE SOUZA (RÉU)

JEAN CARLOS SAMPAIO DA SILVA (RÉU)

ADEMAR DE SOUZA (RÉU)

ANDREA CORREA (RÉU)

MARCELO SARIAVA (RÉU)

SAULO SOUZA (RÉU)

ABNAEL DA SILVA VIEIRA (RÉU)

MIRIAM DA SILVA (RÉU)

OUTROS (RÉU)

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADIMILSON LIMA PEREIRA (RÉU)

EDIVALDO SOARES (RÉU)

DIEGO ANGELO DE LIMA (RÉU)

LUCAS PAULO DA SILVA (RÉU)

CLEBER DOS SANTOS (RÉU)

LEANDRO A. COELHO (RÉU)

ALEXANDRO FERRIRA DA CRUZ (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002447-86.2018.8.11.0015. AUTOR(A): M C K 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: SAULO SOUZA, ANDREA 

CORREA, ADEMAR DE SOUZA, CLEITON DE SOUZA, MARIA C. DE 

SOUZA, ABIKEILA DA SILVA, MARCIO LEMES MONDONZA, LUANA 

OLIVEIRA BENEDITO, CATIANE DOS SANTOS, EMERSON DA SILVA, 

MARINALVA DE ALMEIDA, RENATO P. DA SILVA, JOÃO LUIZ 

GONÇALVES, JOEL PAULO DA SILVA, ALEXANDRO FERRIRA DA CRUZ, 

LEANDRO A. COELHO, DIEGO ANGELO DE LIMA, ADIMILSON LIMA 

PEREIRA, MIRIAM DA SILVA, ABNAEL DA SILVA VIEIRA, MARCELO 

SARIAVA, JEAN CARLOS SAMPAIO DA SILVA, ENIVALDO RODRIGUES, 

ANTÔNIO ALEX C. SILVA, ROSELI ANGELO DA SILVA, CAMILA C. DA 

SILVA, MARIA DO SOCORRO, CÍDIO ALVES, NEIDEMAR O. PRADO, 

SEBASTIÃO C. DA SILVA, NADIR MENDES, DANIELA SOUZA, CLEBER 

DOS SANTOS, LUCAS PAULO DA SILVA, EDIVALDO SOARES, OUTROS 

Sentença proferida em audiência: “Vistos etc. Pretensão de reintegração 

de posse da área verde, reserva institucional, chamado de lote nº 40, no 

loteamento denominado Residencial Carandá Bosque, promovida por MCK 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face de Saulo Souza e outros, 

parcialmente qualificados. Pediu liminar no sentido de reintegrar-se 

imediatamente na posse do imóvel em que existe empreendimento 

imobiliário. Afirmou ser proprietária do imóvel onde está instalado o 

loteamento com a área esbulhada. A liminar foi deferida, sendo intimados e 

citados os acionados encontrados e identificados, com providências 

visando reforço policial para o cumprimento da liminar. Agravo de 

instrumento promovido pelos requeridos, em que obtiveram liminar 

suspendendo a reintegração de posse. Contestação alinhavada, 

identificados mais litisconsortes nessa espécie multitudinária. Petição dos 

requeridos a informar possível desocupação a manu militare, mas sem 

convencimento, não sendo acolhida pela decisão de n.º 13962495, p. 1/3. 

Enfim atravessada petição da autora, com anexos - n.º 13937459, de p. 

1/4, 13937465, 13937542, 13937516, 13937475 e 13937481 – a confirmar 

a reassunção da posse de toda a área disputada, com atividades de 

recuperação realizadas, não havendo qualquer resistência. Por 

derradeiro, as partes se compuseram, conforme os termos acordados 

supra. Relatados e examinados. Julgo. Acordo acima entabulado, 

realizado entre partes capazes, objeto lícito, disponível, possível e 

determinado, obediente à forma não proscrita em Lei. Declarações de 

vontade com finalidade negocial, sendo idôneo o instrumento. Isto posto, 
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HOMOLOGO o acordo por sentença, para que produzam os seus legais e 

jurídicos efeitos, a teor dos arts. 334, § 11, e 139, inciso V, do Código de 

Processo Civil, e 840/850 do Código Civil, constituindo seus termos como 

parte integrante do decisum. Isto posto, JULGO os pedidos com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, inciso III, alíneas “a” e “b”, do citado 

diploma instrumental. Condeno a parte autora a pagar as custas e as 

despesas processuais. Honorários advocatícios dos advogados da autora 

por conta dela, sendo que ainda ressarcirá o advogado da parte autora no 

valor e condições discriminados no item III nos termos da avença. Tudo 

conforme acordo. Com a expressa renúncia ao prazo recursal, 

certifique-se, anote-se, baixe-se, e arquive-se. Sentença publicada em 

audiência. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Comunique-se imediatamente a douta desembargadora relatora do agravo 

de instrumento respectivo, a respeito deste acordo, para os fins devidos. 

Saem os presentes intimados. Intime-se o Ministério Público. Cumpra-se”.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001355-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BELMIRO CLOVIS GALINDO (AUTOR(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICÃO (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001355-73.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “Ação de Reintegração de Posse com 

Pedido de Mandado Liminar”, ajuizada por Belmiro Clóvis Galindo em 

desfavor de “Icão”, na qual o requerente postula pela concessão de 

liminar para reintegrá-lo na posse do imóvel (Lote nº 40-A, localizado na 

Estrada Rosa – Gleba Celeste 2ª parte – Comunidade Jussara – 

pertencente ao município de Sinop – MT, com área total de 47,7205 

hectares) que afirma ser legítimo possuidor, e teve posse esbulhada pelo 

requerido. Em ID 126687918, consta decisão que corrigiu o valor da 

causa, indeferiu a gratuidade de justiça ao autor e determinou a 

complementação da inicial. Compareceu o requerente em ID 13193747, 

postulando pelo parcelamento das custas judiciais e pela juntada de 

documentos (ID 13193767/13193798). Em ID 13677831, perfaz juntada de 

decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento de nº 

1004780-56.2018.8.11.0000, interposto pelo requerente em face da 

decisão de ID 126687918, na qual foi concedido em parte o efeito ativo 

pretendido, com relação à gratuidade de justiça. Foi determinado o 

prosseguimento do feito em ID 13712880, sobrevindo manifestação do 

requerente em ID 14196202. É o breve relatório. Decido: 1. Recebo a 

complementação da inicial de ID 14196202. 2. Em detida análise dos autos, 

depreende-se que os documentos que instruem a inicial não são capazes 

de demonstrar, de modo suficiente, os requisitos previstos no artigo 561 

do CPC, para concessão da medida liminar pretendida. 2.1. Assim, visando 

esclarecer os fatos alegados na exordial para formação de convicção por 

parte deste Juízo, com fundamento no artigo 562 do CPC, designo 

audiência de justificação prévia para o dia 01/10/2018, às 13h30min. 2.2. 

Cite-se pessoalmente o requerido e quem mais eventualmente se 

encontrar ocupando o imóvel em questão, para comparecer na audiência 

acima designada, consignando-se que o prazo para contestação somente 

fluirá a partir da intimação da decisão que deferir ou indeferir a liminar de 

reintegração de posse, consoante estabelecido no artigo 564, parágrafo 

único, do CPC. 2.3. No ato da citação, deverá o oficial de justiça promover 

a identificação completa de eventuais possuidores da área. 3. Intime-se a 

requerente, por meio de seu advogado para que compareça ao ato, 

acompanhada de suas testemunhas, que deverão comparecer à audiência 

de justificação independentemente de intimação. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 20 de agosto de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319760 Nr: 2911-30.2018.811.0015

 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: BRUNO SPIES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, na pessoa de seu advogado(a) 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 513,08(Quinhentos e treze reais e oito 

centavos. ), sob pena de restrição do nome da parte requerida e CPF junto 

à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$376,85(Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 

136,23(Cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191013 Nr: 12633-64.2013.811.0015

 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: DOLORES BELONI GRASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA MARIANA HARA PORTO, IVO ALVES 

PORTO, ODETE MAYUMI HARA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN HENNING TEIXEIRA - 

OAB:15316 MT, LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO - OAB:15315/MT, 

WESLEY GUSTAVO DE PAULO - OAB:MT-17.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 676,95 (Seiscentos e setenta e 

seis reais e noventa e cinco centavos . ), sob pena de restrição do nome 

da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 300,10 (trezentos reais e dez centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128938 Nr: 8153-48.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDE APARECIDA CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A, ITAÚ PREVIDÊNCIA E 

SEGUROS S.A., ITAÚ SEGUROS S/A, PEDRA PRETA CORRETORA DE 

SEGUROS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 1.367,53( Um mil trezentos e 
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sessenta e sete reais e cinquenta e tres centavos . ), sob pena de 

restrição do nome da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 683,76(Seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis 

centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 683,76(Seiscentos e oitenta e três 

reais e setenta e seis centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150514 Nr: 11635-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE GRANDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO AUGUSTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, JANE REGIANE RAMOS 

NASCIMENTO - OAB:813/RO, JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, THADEU 

FERNANDO BARBOSA OLIVEIRA - OAB:OAB/RO Nº 3245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THADEU FERNANDO BARBOSA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO Nº 3245

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXEQUENTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 693,75 (Seiscentos e noventa e 

três reais e setenta e cinco centavos . ), sob pena de restrição do nome 

da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 316,90(trezentos e dezesseis reais e noventa 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252847 Nr: 19746-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEANIO LOPES LIMA -ME, WALDEANIO 

LOPES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

252847 §!:=P¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 19746-98.2015.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

PARTE RÉQUERIDA: WALDEANIO LOPES LIMA -ME e WALDEANIO LOPES 

LIMA

CITANDOS: Waldeanio Lopes Lima, Cpf: 01925302326, Rg: 

23868002003-2 SSP MA Filiação: Valtemir Aguiar Lima e Edne dos Santos 

Lopes Lima, data de nascimento: 28/06/1985, brasileiro(a), natural de 

Chapadinha-MA, convivente, operador de secador, entreg. de gás, 

Endereço: Incerto e Não Sabido, Waldeanio Lopes Lima -Me, CNPJ: 

20343696000166, brasileiro(a), Endereço: Incerto e Não Sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada, para que, efetue o pagamento 

da dívida, no prazo de 03 (três) dias, de acordo com o artigo 652 do CPC.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução de Título Extrajudicial por 

Quantia Certa Contra Devedor Solvente proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT, 

em face de Waldeanio Lopes Lima ME e Waldeanio Lopes Lima, alegando 

que o primeiro executado emitiu junto à exequente uma cédula de crédito 

bancário no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil), o segundo executado 

participou da operação na qualidade de avalista. Ocorre que, os 

executados não realizaram o pagamento da dívida, motivo pela qual a 

exequente propôs a presente ação.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido 

de fls. 61/61-verso e, por conseguinte, determino a citação da parte 

executada por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que, efetue o 

pagamento da dívida, nos moldes da decisão de fl. 23. 2. Decorrido o 

prazo acima sem manifestação, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua em 

substituição na 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT curador(a) especial 

da parte ré. 2.1. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem 

como para que ofereça resposta no prazo legal. 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. 4. Após, retornem-me os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ianka Pezarico 

Giacomelli, digitei.

Sinop - MT, 28 de agosto de 2018.

Luzimeiry Tomaz Nazário

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179599 Nr: 379-59.2013.811.0015

 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): MADEIREIRA OLIVEIRAS LTDA - EPP, ROSINEI 

ALVARENGA, TERES DE JESUS CORDEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

179599 §!2¢¦¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 379-59.2013.811.0015

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

PARTE RÉQUERIDA: MADEIREIRA OLIVEIRAS LTDA - EPP e ROSINEI 

ALVARENGA e TERES DE JESUS CORDEIRO LIMA

CITANDOS: Madeireira Oliveiras Ltda - Epp, CNPJ: 02584984000120, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Elias Coan, Nº 22, Casa 01, Bairro: Resid. 

Jose Adriano Leitao, Cidade: Sinop-MT, Rosinei Alvarenga, Cpf: 

81939612187, Rg: 1.075.452-0 SSP MT Filiação: José Ribeiro Alvarenga e 

Aparecida Alvarenga, data de nascimento: 30/10/1977, brasileiro(a), 

natural de Altamira-PA, convivente, doméstica, administrador, do lar, 

Endereço: Rua Antonio Brioche, 2810, Bairro: Jardim Boa Esperança, 

Cidade: Sinop-MT e Teres de Jesus Cordeiro Lima, Cpf: 49973231449 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), administrador, Endereço: Faz. Boi 

Verde, S/n, Cidade: Jacareacanga-PA.

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida, para que, pague o débito, 

acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou 
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apresente embargos, previstos no artigo 702 do CPC, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados na forma estabelecida pelo inciso IV, do artigo 231 

do CPC. Caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do 

pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, CPC).

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Monitória proposta por Cooperativa 

de Crédtio de Livre Admissão de Associados Sorrisos - Sicredi Celeiro do 

MT, em face de Madeireira Oliveiras LTDA EPP, Rosinei Alvarenga e Teres 

de Jesus Cordeiro Lima, alegando que a requerente que a Empresa 

requerida celebrou com a requerente um Contrato de Abertura de Limite 

para operações de desconto de recebíveis, no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). Não obstante a requerente tenha cumprido 

integralmente com suas obrigações, o mesmo não se sucedeu por parte 

dos requeridos. A requerente tentou inúmeras tentativas amigáveis para 

solucionar esta questão, porém todas restaram infrutíferas, não restando 

outra forma se não a propositura da presente demanda.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Tendo em vista 

que restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal da parte 

requerida, defiro o pedido de citação por edital formulado pela requerente 

às fls. 151. 2. Assim, cite-se a parte requerida, por edital, na forma 

estabelecida na determinação de fls. 74 e do artigo 701 e seguintes do 

CPC, para que, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do CPC, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma estabelecida pelo 

inciso IV, do artigo 231 do CPC. 3. No edital deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, CPC). 4. Decorrido o prazo para 

pagamento e não havendo oferecimento de embargos monitórios, fica 

desde já nomeado(a) como curador(a) especial (art. 72, II, do CPC), o(a) 

Defensor(a) Público com atuação na 2ª Vara Cível desta Comarca, que 

deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal. 5. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, intime-se a autora para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil, sob 

pena de preclusão. 6. Após, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ianka Pezarico 

Giacomelli, digitei.

Sinop - MT, 28 de agosto de 2018.

Luzimeiry Tomaz Nazário

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207761 Nr: 9244-37.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ADIR MASO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMASO COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

-EIRELI-ME, MAURICIO DALMASO, RUDIMAR LUIZ DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE KOVALSKI - OAB:OAB/MT 

18.493/0, ANDREIA DE FREITAS COLLI - OAB:16044-MT, EDNALDO 

COLLI - OAB:18.247-MT, Vanessa Fernandes Marangoni - 

OAB:16574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDNALDO COLLI, 

para devolução dos autos nº 9244-37.2014.811.0015, Protocolo 207761, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005682-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (ADVOGADO(A))

E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO AUGUSTO ALBACH (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito das diligências solicitadas pela Oficiala de Justiça, ID 15003340, 

no valor de R$ 98,00 (noventa e oito reais), devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência de 

complementação de diligência – adicionar o número do processo – cidade 

– bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na 

opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior repasse a oficiala de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008497-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MOREIRA DAL PAI (REQUERENTE)

CHARLY HOEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR SCARSI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de três (3) dias, efetue o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de intimação, no bairro N. Sr.ª Aparecida, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência – adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar 

bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para 

posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ, conforme despacho abaixo transcrito. Vistos etc. Intime-se 

a Autora, por meio do advogado Charly Hoeger, para que, no prazo de 15 

dias, regularize a sua representação processual, juntando procuração 

outorgada por quem detem poderes, sob pena de devolução da presente 

missiva ao juiz de origem. Com a juntada, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Ocorrendo algumas das situações 

previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e 

não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, 

autorizada a devolução da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008097-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008097-17.2018.8.11.0015. AUTOR(A): BANCO 

RODOBENS S.A. RÉU: GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA Vistos etc. 

Trata-se de ação de reintegração de posse que Banco Rodobens S.A. 

move contra Gazziero Armazéns Gerais e Transportes Ltda., ao 

fundamento de que firmou com esta dois contratos de arrendamento 

mercantil de dois caminhões Mercedes Benz Actros 2646, 6x4, ano 2013, 

pelo prazo de 60 meses, findo os quais deveria a requerida optar entre 

adquirir os veículos, renovar o arrendamento ou devolver os veículos. 

Esclarece que notificou a requerida para que exercesse o seu direito de 

escolha por uma das referidas opções, no entanto ela quedou-se inerte, 

caracterizando o esbulho possessório dos caminhões, razão pela qual 

ingressou com a presente ação. É o sucinto relato do necessário. DECIDO. 

Em se tratando de arrendamento mercantil, a jurisprudência tem entendido 

que não é necessário o pedido de rescisão contratual para apreciar e 

decidir a ação de reintegração de posse. Conforme disposto na Cláusula 

XV e em seu parágrafo segundo do contrato entabulado entre as partes, 

doc. ID 14758768, a arrendadora poderá considerar rescindido o contrato 

caso a arrendatária não cumpra algumas de suas cláusulas, e caso isso 

ocorra, fica esta obrigada a restituir o bem. Os documentos ID 14758795 e 

ID 14758802 demonstram que em 11.06.2018 a requerida foi notificada 

para que optasse pela compra ou devolução dos bens arrendados, 

conforme previsto na cláusula IX do contrato, no entanto esta permaneceu 
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inerte, caracterizando o esbulho possessório dos caminhões. Pelo 

exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, 

defiro a liminar para reintegrar o requerente na posse dos bens 

esbulhados e inicialmente descritos. Expeça-se o competente mandado de 

reintegração de posse. Cumprida a liminar, cite-se a requerida, para, 

querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000821-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES CASSIANO (REQUERENTE)

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do requerido para que no prazo de cinco (05) dias 

efetue o pagamento da importância de R$ 188,43 (cento e oitenta e oito 

reais e quarenta e três centavos) , referente a custas judiciais, e R$ 68,12 

(sessenta e oito reais e doze centavos) referente a taxa judiciária, para 

tanto as guias poderão ser impressas através do site 

http://www.tjmt.jus.br/guias, selecionar a opção custas e taxas finais ou 

remanescentes, para posterior arquivamento dos autos, sob pena de 

PROTESTO, bem como de ficar constando a margem da distribuição a 

pendência de custas para posterior bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011695-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILNEI JOSE DAGHETTI (RÉU)

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (RÉU)

MARCIO DAGHETTI DE BRITTOS (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias informe 

nos autos os dados pessoais (nome, CPF) e bancários (nome e número de 

conta, localidade e número da agência bancária) para posterior expedição 

do alvará, conforme determinado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007997-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. G. (ADVOGADO(A))

O. F. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. L. D. R. (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, tendo em vista a não localização do bem a ser 

apreendido, conforme certidão de ID 13654076, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128369 Nr: 7584-47.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ACIR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270 OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:MT 8506 - A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:OAB/7670

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 513,08 (Quinhentos e treze 

reais e oito centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 136,23 (Cento e trinta e seis reais e vinte e tres 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163620 Nr: 11540-37.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES CABRAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTOCLINICA REDE DE CLINICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 513,08 (Quinhentos e treze 

reais e oito centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 136,23 (Cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121090 Nr: 269-65.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO AMORIN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DE SOUZA 

CORREA - OAB:143613/RJ, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A, GABRIELA ALVES DE DEUS - OAB:13235/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais 

e setenta e nove centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 129,94 (Cento e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120387 Nr: 12664-26.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 357,17 (Trezentos e cinquenta e 

sete reais e dezessete centavos . ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$188,43(Cento e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) e valor 

da taxa, qual seja R$ 168,74 (Cento e sessenta e oito reais e setenta e 

quatro centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158516 Nr: 5721-22.2011.811.0015

 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: SOLON JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS, FIAT AUTOMÓVEIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, DANIEL SANTOS SETTE CÂMARA - OAB:158.414 RJ, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:16846A/MT, LARA RODRIQUES 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:SP/201.933, THIAGO REBELLATO ZORZETO 

- OAB:14338-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 982,04 (Novecentos e oitenta e 

dois reais e quatro centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

491,02(Quatrocentos e noventa e um reais e dois centavos) e valor da 

taxa, qual seja R$ 491,02(Quatrocentos e noventa e um reais e dois 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127110 Nr: 6324-32.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO GRELA MASSAROLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, na pessoa de seu advogado(a) 

para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 256,55(Duzentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos. ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

188,43(Cento e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) e valor da 

taxa, qual seja R$ 68,12(Sessenta e oito reais e doze centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179882 Nr: 681-88.2013.811.0015

 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: JOSE RENATO VONJONIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 256,55(Duzentos e cinquenta e 

seis reais e cinquenta e cinco centavos. ), sob pena de restrição do nome 

da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

188,43(Cento e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) e valor da 

taxa, qual seja R$ 68,12(Sessenta e oito reais e doze centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259257 Nr: 3231-51.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JULIAO FREIRE LEMOS, ANGELO FREIRE 

LEMOS, CANDIDA MARIA LEMOS TJABBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JONES DA CRUZ FLORES, CLEONICE 

APARECIDA ANDRADE SILVA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO FERRARI VIEIRA - 

OAB:176.640 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Intimar o advogado do requerido Dr. WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução do feito ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220236 Nr: 18496-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE F. SARTORI - 

OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNA DE ARAUJO DANTAS 

HENKES - OAB:14188/MT, VANESSA TAIS MELGAREJO BRAND - 

OAB:16.696-B/MT

 Intimar a advogada da parte devedora Dr.ª VANESSA THAIS MELGAREJO 

BRAND para que cumpra a obrigação em 15 dias, na forma como 

requerido na petição de fls. 188/197 dos autos, sob pena de multa de 10% 

sobre o valor da condenação e mais honorários advocatícios em 10%, 

ficando ciente que findo o prazo sem pagamento inicia-se 

automaticamente o prazo de 15 dias para o oferecimento de impugnação, 

conforme art. 525 do CPC.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 80611 Nr: 8924-65.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBRICA DE CARROCERIAS REAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVECAM AMAZONAS DISTRIBUIDOR DE 

CAMINHÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARICE BARTH - OAB:8621/MT, 

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, MARCOS HENRIQUE RODRIGUES BASSI 

- OAB:34365-A, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Intimar a Executada, por meio do advogado Mário Henrique Rodrigues 

Bassi, subscritor do acordo de fls. 782/783, para que, no prazo de cinco 

dias, junte aos autos o instrumento de mandato que lhe outorgou poderes, 

sob pena de não homologação da transação, conforme despacho abaixo 

transcrito.

Vistos, etc...

Diante do acordo de fls. 782/783, determino a suspensão da hasta pública 

designada para hoje.

Intime-se a Executada, por meio do advogado Mário Henrique Rodrigues 

Bassi, subscritor do acordo de fls. 782/783, para que, no prazo de cinco 

dias, junte aos autos o instrumento de mandato que lhe outorgou poderes, 

sob pena de não homologação da transação.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos para 

homologação do acordo ou prosseguimento da ação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Sinop/MT, 22 de agosto de 2018.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 78184 Nr: 6549-91.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRANTE CHIARELLO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON MARQUES ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, MARCELO NOGUEIRA - OAB:92150 

OAB/MG, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Processo nº 6549-91.2006

Vistos etc.

Conforme se depreende da decisão de fls. 413, a hasta pública designada 

para o dia 22/08/2018 foi cancelada, sendo determinado à leiloeira que 

designasse nova data para o certame.

Muito embora ela tenha sido devidamente cientificada da referida decisão 

através do e-mail juntado às fls. 414, o leilão foi realizado e o imóvel 

penhorado foi arrematado por R$ 444.192,40, conforme auto de 

arrematação de fls. 430/433.

Desta forma, declaro a nulidade do referido leilão e determino a Sr.ª 

Leiloeira que proceda a devolução da totalidade dos valores pagos para o 

arrematante, no prazo de cinco dias, sob pena de responder pelos danos 

a que vier dar causa.

Por fim, determino que se cumpra a decisão de fls. 413 no que couber.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Sinop/MT, 29 de agosto de 2018.

 Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013826-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN (ADVOGADO(A))

ELIS REGINA TRUCOLLO (AUTOR(A))

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON COSTA COIMBRA (RÉU)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013826-58.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias manifestar quanto à não citação/intimação do 

requerido ANDERSON COSTA COIMBRA. Sinop-MT, 29 de agosto de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-30 APREENSÃO DE TÍTULOS

Processo Número: 1004206-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN YUMI HARA MIZOGUCHI (REQUERENTE)

ROGERIO TERUO HARA (REQUERENTE)

RENATO MINORU HARA (REQUERENTE)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MIGUEL MINORU HARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA MARCHIORO (REQUERIDO)

ALESSANDRO MARCHIORO (REQUERIDO)

 

PJE 1004206-85.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO dos AUTORES para em cinco 

dias manifestar, tendo em vista que os requeridos não foram encontrados 

pelo Oficial de Justiça para citação/intimação. Sinop-MT, 29 de agosto de 

2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004716-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENEU JACOB LERNER (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1004716-98.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: Setor Residencial Sul, tendo em 

vista que a carta de citação foi devolvida com a alínea: "7-ausente", 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 29 de agosto de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117913 Nr: 10244-48.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSILENE BENTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 548,39(Quinhentos e quarenta e 

oito reais e trinta e nove centavos . ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 171,54(Cento e setenta e um reis e cinquenta e 

quatro centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181980 Nr: 2919-80.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL APARECIDO OCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EMBARGADA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 514,70Quinhentos e quatorze 

reais e setenta centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 137,85 (Cento e trinta e sete reais e oitenta e 

cinco centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181439 Nr: 2359-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL APARECIDO OCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 515,41Quinhentos e quinze 

reais e quarenta e um centavos . ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 138,56 (Cento e trinta e oito reais e cinquenta e 

seis centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182933 Nr: 3920-03.2013.811.0015

 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: DANIEL APARECIDO OCON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:14.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 514,70(Quinhentos e quatorze 

reais e setenta centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 137,85 (Cento e trinta e sete reais e oitenta e 

cinco centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127601 Nr: 6815-39.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO PINTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 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: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 511,09 (Quinhentos e onze 

reais e nove centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 134,24 (Cento e trinta e quatro reais e vinte e 

quatro centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195123 Nr: 16872-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA MACHADO MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 2.668,46 (Dois mil seiscentos e 

sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos . ), sob pena de restrição 

do nome da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este 

valor deverá ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das 

custas, sendo R$ 1.334,23(Um mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte 

e três centavos) e valor da taxa, qual seja R$ 1.334,23(Um mil trezentos e 

trinta e quatro reais e vinte e três centavos). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 172190 Nr: 7141-28.2012.811.0015

 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 INÊS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 735,37 (Setecentos e trinta e 

cinco reais e trinta e sete centavos . ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 358,52 (Trezentos e cinquenta e oito reais e 

cinquenta e dois centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 166990 Nr: 1824-49.2012.811.0015

 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: JOSÉ MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE 

MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, CELIA DA SILVA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 286/293 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte requerida para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 162408 Nr: 10174-60.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO JUINENSE DO ENSINO DO VALE DO 

JURUENA - AJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO TIAGO GALVÃO MINEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890, VIVIANE 

SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado de intimação no endereço: 

Av. dos Jequitibás, 7, Jd. Das Violetas, em Sinop-MT, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 196821 Nr: 18521-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco dias:

a)juntar cálculo atualizado do débito;

b)efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, 

para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: Jd. Imperial (endereço de fl. 

57), devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 

4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º 

A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93878 Nr: 908-54.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANETTE & MARQUES ZANETTE LTDA-ME, 

SILVANO ZANETTE, ACELITO ZANETTE, MICHELE DE MARQUES 

ZANETTE, DARCI DE ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado de citação no bairro : centro 

(endereço constante à fl. 48) devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188492 Nr: 9800-73.2013.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: VICTÓRIA EDUARDA DOS SANTOS DE RAMOS, EMILY 

LHOANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, GLICIMAR APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL VENTURIM BOSSA - ESPÓLIO, 

GUSTAVO CORREA BOSSA - ESPÓLIO, REINALDO FERREIRA PINHEIRO 

-ME, JORGE PEREIRA BARBOSA - ME, REINALDO FERREIRA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA SALZEDAS GIAFFERI 

- OAB:271.804/SP

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 DIAS

Nome do(a) Citando(a):JORGE PEREIRA BARBOSA - ME

Resumo da Incial:VICTÓRIA EDUARDA DOS SANTOS DE RAMOS, menor 

impúbere, nascida em 01/11/2005, Portadora da CI/RG nº 1428506-1, 

SJ/MT, e EMILY LOHANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, menor impúbere, 

nascida em 04/03/2003, portadora do CPF nº 057.931.151-10, ambas 

representadas por GLICIMAR APARECIDA DA SILVA, brasileira, 

convivente, vendedora, portadora da CI/RG nº 1070883-9 SJ/MT, inscrita 

no CPF sob o nº 475.750.506-04, residentes e domiciliadas na Av. 

Jequitibás nº 2624, Jardim Violetas, 78555-044, Sinop-MT e GLICIMAR 

APARECIDA DA SILVA, brasileira, convivente, vendedora, portadora da 

CI/RG nº 1070883-9 SJ/MT, inscrita no CPF sob o nº 475.750.506-04, 

residentes e domiciliadas na Av. Jequitibás nº 2624, Jardim Violetas, 

78555-044, propuseram AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE 

VEÍCULO contra ESPÓLIO DA SAMUEL VENTURIM BOSSA, na pessoa do 

inventariante, com endereço na Rua Mário Gonzaga Junqueira nº 32, 

Quadra 04, Jardim Paraiso, CEP 17051-080 Bauru-SP; ESPÓLIO DE 

GUSTAVO CORREA BOSSA, na pessoa de seu Inventariante com 

endereço na Rua Mário Gonzaga Junqueira nº 32, Quadra 04, Jardim 

Paraiso, CEP 17051-080 Bauru-SP e JORGE PEREIRA BARBOSA ME, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.990.273/0001-44, com endereço na Rua Mato Grosso do Sul nº 59, CEP 

78840-000, Campo Verde-MT, alegando em síntese: I – DA LEGITIMIDADE 

DAS PARTES. Dispõe o Código de Processo civil: Art. 3º - Para propor ou 

contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 8º - Os 

incapazes serão representados ou assistidos por seus pais, tutores ou 

curadores, na forma da lei civil. As autoras, passageiras do veículo 

sinistrado, possuem interesse e legitimidade para a presente ação. Quanto 

a parte requerida, em que figuram como parte o espólio, assim dispõe o 

referido Código: Art. 12 - Serão representados em juízo, ativa e 

passivamente: (...) V - o espólio, pelo inventariante; (...) Dessa forma, por 

disposição legal, justifica-se a inclusão do Espólio de: Samuel Venturim 

Bossa e Gustavo Correa Bossa, respectivamente proprietário e condutor 

do veículo causador do acidente, no polo passivo da ação, os quais 

deverão ser citados na pessoa de seus inventariantes ou quem suas 

vezes fizer. Quanto ao V2, de propriedade da segunda requerida, 

responde OBJETIVAMENTE, pelos danos causados às autoras, nos 

termos do artigo 927, do Código Civil, Art. 14, do CDC, haja vista que é 

empresa de transporte de passageiros (Comprovante de Inscrição e de 

Situação Cadastral anexo). Nos termos da Súmula 187/STF, “A 

responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o 

passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação 

regressiva”. Ademais, é dever da transportadora conduzir o passageiro 

incólume até o local de destino. (...) Portanto, a legitimidade dos Réus é 

induvidosa, pois os primeiros dois réus, são proprietário e condutor do 

veículo causador do sinistro, que agiu com culpa in vigilando, ao conduzir 

veículo em desacordo com as normas de trânsito (alta velocidade e 

invadindo a contramão de direção) e a terceira ré a Empresa de 

Transporte de Passageiros, que responde objetivamente, na forma da 

legislação vigente. Evidente, portanto, a legitimidade das partes na 

presente ação. II- DOS FATOS. No dia 29/07/2010, por volta das 14h30, as 

autoras se encontravam como passageiras no veículo marca/modelo 

I/PEUGEOT BOXER 16LUG, de cor branca, ano 2008, tipo microônibus, 

placas KAT 7225, chassi nº 936ZBPMMB82027103, Renavan 965091201, 

doravante denominado de V2 – Veículo dois, de propriedade da terceira 

ré, que se deslocava no intinerario Sinop a Peixoto de Azevedo, o qual 

tinha como motorista o senhor Rogério Treyman, nascido em 29/01/1982, 

filho de Wlademir Treyman e Jenilza da Silva Treyman, o qual abalroado 

pelo veículo GM/PRISMA MAXX, cor prata, ano 2010, placa EPH 8276, 

chassi nº 9BGRM69X0BG105276, Renavan nº 217810489,doravante 

denominado de V1 – veículo um, conduzido por Gustavo Correia Bossa, 

veículo este de propriedade de Samuel Venturim Bossa, os quais 

faleceram no local do acidente. Conforme descrito Boletim de Acidente de 

Trânsito nº 1.1031201.2010.1002 (doc. Anexo), o acidente ocorreu por 

culpa do condutor do veículo um (V1), que vinha no sentido Camping 

Clube-Sinop, sendo que o condutor (Gustavo) em alta velocidade ao 

desviar de um buraco na BR veio a colidir com a Van(V2) sendo choque 

frontal. Segundo o Laudo Pericial nº 02.05.07.0639/2010, os peritos 

concluíram que o veículo causador do acidente (Prisma) trafegava em alta 

velocidade de deslocamento, ou seja, 116,8 Km/h (Doc. Anexo). Do 

fatídico acidente, a autora GLICIMAR sofreu várias lesões, dentre elas 

FRATURA EXPOSTA TÍBIA MEMBRO INFERIOR DIREITO E FRATURA DO 

PUNHO ESQUERDO, tendo que se submeter a cirurgia de urgência e ficou 

vários dias internada, tudo conforme descrito nos Prontuários de 

Atendimento Médico e Boletins de Ocorrência anexos. A autora VICTORIA 

quebrou o fêmur direito, que sofreu encurtamento em 4cm e trincou o 

fêmur esquerdo e a bacia, conforme descrito no Prontuário anexo e 

comprovado pela fotografia e radiografias anexas. A autora EMILY teve 

cortes no braço direito e ficou com sequelas e ainda sofreu pancada nos 

joelhos, conforme Prontuário de Atendimento e fotografias anexos. Além 

dos danos corporais sofridos pelas autoras, já descritos acima, há que se 

considerar o dano moral sofrido, o abalo emocional de sofrer um acidente, 

sofrer lesões sérias, ter que se submeter a tratamento médico prolongado, 

sem falar nos danos estéticos e as sequelas que terão que suportar por 

toda a vida. Por diversas vezes procurou as rés para reparar os danos, 

porém não obteve êxito. Dessa forma, não havendo condições de resolver 

o problema de forma amigável, requer a intervenção do Poder Judiciário 

para reparação dos danos sofridos pelas autoras. Aduziu matérias de 

direito pertinente à espécie, bem como requereu: a) O recebimento da 

presente com os documentos a ela anexos, bem como determinado o seu 

processamento nos termos da legislação em vigor; b) A citação dos Réus, 

pelo Correio com Aviso de Recebimento (AR), nos endereços inicialmente 

declinados no Boletim de Acidente e caso não sejam encontrados desde já 

requer a citação por edital, para que caso queiram contestem a presente 

ação, sob pena de revelia; c) A procedência da presente ação para o fim 

de condenação nas seguintes verbas: c1) A condenação dos réus no 

pagamento as autoras de uma indenização por danos estéticos, da 

seguinte forma: não menos que 100 (cem) salários mínimos à autora 

GLICIMAR; não menos que 50 (cinquenta) salários mínimos a cada um das 

autoras EMILY E VICTÓRIA, totalizando o importe mínimo de R$ 135.600,00 

(cento e trinta e cinco mil e seiscentos reais), devidamente atualizado na 

data do pagamento; c2) A condenação dos Réus no pagamento de uma 

indenização por dano moral, em não menos que 100 (cem) vezes o salário 

mínimo vigente, para a autora GLICIMAR e não menos que 50 (cinquenta) 

salários mínimos a cada uma das autoras EMILY e VICTÓRIA, totalizando o 

importe mínimo de R$ 135.600,00 (cento e trinta e cinco mil e seiscentos 

reais), devidamente atualizado na data do pagamento; c3) A condenação 

dos Réus no pagamento de uma pensão mensal no valor mínimo de dois 

salários mínimos, às autoras GLICIMAR E VICTORIA, desde o momento do 

acidente até completar 80 anos, a qual deverá ser paga nos termos do 

parágrafo único do art. 950, do Novo Código Civil, de uma só vez, a ser 

apurado; c4) A condenação dos réus a ressarcir o valor de R$ 1.832,11 

(mil e oitocentos e trinta e dois reais e onze centavos), com gastos 

médicos, devidamente corrigido e atualizado na forma da lei, na data do 

efetivo pagamento; c5) A condenação dos Réus no pagamento das 

cirurgias plásticas e outras cirurgias necessárias na tentativa de amenizar 

os danos das autoras, que lhe causam tamanho constrangimento e dor, 

cujos valores deverão ser apurados; c6) A Condenação da terceira ré 

JORGE PEREIRA BARBOSA ME (empresa de transportes de passageiros) 

no pagamento do valor proporcional relativo ao prêmio de Seguro 

contratado, a cada uma das autoras, ou indenização correspondente; d) A 

condenação dos réus no pagamento das custas processuais, despesas, 

sucumbência e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor 

da condenação e demais cominações de estilo; e) A concessão às 

autoras dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, 

por não ter condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

de seu sustento e de sua família, conforme declaração anexa; f) Em caso 

de não pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da 

sentença, seja acrescida a multa de 10% prevista no artigo 475-J, do CPC; 

g) A produção de todo o gênero de provas em direito admitido, em 

especial, o depoimento pessoal do Réu, sob pena de confissão, oitiva das 

testemunhas, perícias, avaliações, juntada de documentos e outras 

provas necessárias e que, no final, sejam julgados procedentes todos os 
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pedidos das autoras constantes da presente inicial; h) Seja determinado à 

terceira ré Jorge Pereira Barbosa Me para que traga aos autos a Apólice 

de Seguro contratado, nos termos da legislação que rege o transporte de 

passageiros no Estado de Mato Grosso. i) A inversão do ônus da prova. 

Valor da causa: R$ 273.032,11 (duzentos e setenta e três mil e trinta e 

dois reais e onze centavos). Posteriormente as autoras, manifestaram-se 

nos autos informando que o endereço constante documento de fls. 213, é 

o mesmo informado na inicial, sendo que todas as tentativas de citação da 

empresa resultaram negativas, conforme consta dos autos (fls. 126, 181, 

206). Em nova consulta no Sítio da Receita Federal do Brasil, constata-se 

que a referida empresa encontra-se “BAIXADA”, conforme se comprova 

pelo documento anexo. Ocorre que a empresa JORGE PEREIRA BARBOSA 

ME, é somente em nome de quem se encontrava registrado o veículo 

PEUGEOT/BOXER placa KAT 7225 envolvido no acidente, sendo que a 

proprietária de fato é a empresa REINALDO FERREIRA PINHEIRO-ME 

(Fantasia: IRMÃO DA VAN) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

02.994.570/0001-70, com endereço na Av. Itamar Dias nº 1050, Bairro 

Jerusalém, CEP 78530-000, Peixoto de Azevedo-MT. Tanto é verdadeira tal 

informação que representante legal, REINALDO FERREIRA PINHEIRO, 

portador da CI/RG nº 951789 SSP/MT inscrito no CPF/MF sob o nº 

622.528.281-53, residente na Av. Cristóvão Colombo nº 1.111, Bairro 

Liberdade, Peixoto de Azevedo-MT, Telefone 66-99602-6258, foi a pessoa 

a quem foi entregue o veículo, conforme se comprova pelo Termo de 

Entrega anexo. Observa-se, que a próprio REINALDO FERREIRA PINHEIRO 

informou ao oficial de Justiça (fls. 181) que ali funciona sua empresa, 

conforme acima declinado. O caso em tela comporta inclusão no polo 

passivo da presente demanda da empresa REINALDO FERREIRA 

PINHEIRO-ME (Fantasia: IRMÃO DA VAN) real proprietária do veículo em 

que as requerentes viajavam considerando que somente agora se soube 

de tal informação. Ademais, restou demonstrado que a empresa Requerida 

JORGE FERREIRA BARBOSA-ME era apenas em nome de quem se 

encontrava registrado o veículo, cuja empresa se encontra baixada e em 

endereço incerto e não sabido (doc. anexo). Fato é que ainda não se 

completou a relação jurídica processual, uma vez que pende de citação 

uma das partes. Não operada a citação válida da ré, é permitida a inclusão 

de parte no polo passivo da demanda, uma vez que não efetivada a 

estabilidade da demanda. Havendo vínculo nas pretensões trazidas em 

juízo contra a parte ré e a empresa a qual se pretende a inclusão no polo 

passivo da demanda, litisconsórcio passivo facultativo ulterior é possível, 

a fim de buscar a economia e a celeridade processual, bem como a 

harmonização do processo. Ainda que se entenda pela eventual 

impossibilidade da inclusão de parte neste momento processual, tendo em 

vista que já se operou a citação das demais partes do processo, no caso 

em tela nenhum prejuízo causará aos já citados, ainda mais que não se 

estará alterando o pedido ou a causa de pedir, únicas vedações 

expressas do artigo 329 do CPC. Todavia, caso esse douto juízo entenda 

necessário, sejam intimados os Réus já citados para manifestarem-se 

acerca da pretensão das Requerentes. Dessa forma, tanto a empresa 

REINALDO FERREIRA PINHEIRO-ME como seu proprietário REINALDO 

FERREIRA PINHEIRO devem ser incluídos no polo passivo da presente 

demanda, para que respondam, solidária ou subsidiariamente, pelos 

termos da presente ação, já que eram os responsáveis pelo transporte de 

passageiros, empresa que ainda opera tal atividade. Requerimento: 1) A 

inclusão no polo passivo da presente demanda e consequentemente a 

CITAÇÃO da empresa REINALDO FERREIRA PINHEIRO-ME (Fantasia: 

IRMÃO DA VAN) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

02.994.570/0001-70, com endereço na Av. Itamar Dias nº 1050, Bairro 

Jerusalém, CEP 78530-000, Peixoto de Azevedo-MT e de REINALDO 

FERREIRA PINHEIRO, portador da CI/RG nº 951789 SSP/MT inscrito no 

CPF/MF sob o nº 622.528+.281-53, residente na Av. Cristóvão Colombo nº 

1.111, Bairro Liberdade, Peixoto de Azevedo-MT, Telefone 

66-99602-6258, para que respondam os termos da presente ação, sob 

pena de revelia e confissão; 2) Considerando já atendidas esgotadas as 

formas de citação previstas no artigo 246, incisos I e II, do CPC, reitera os 

termos de fls. 208, qual seja, a CITAÇÃO POR EDITAL da terceira 

requerida JORGE PEREIRA BARBOSA-ME, nos termos do inciso, IV, do 

artigo referido; 3) Caso esse douto juízo entenda pela não citação por 

Edital da empresa Ré JORGE FERREIRA BARBOSA-ME, neste momento 

processual, seja oficiado à Junta Comercial do Estado de Mato 

Grosso-JUCEMAT, com endereço na Endereço Av. Hist. Rubens de 

Mendonça, 3949, Bairro Dom Bosco, CEP 78050-500, Cuiabá-MT, para que 

encaminhe toda a documentação da empresa e seu(s) responsáveis 

legais, a fim de averiguar-se a regularidade da dissolução e endereço 

do(s) sócios(s) proprietário(s). 4) Requer, por fim, juntada dos 

documentos anexos que comprovam as alegações acima.

Decisão/Despacho:Código nº 188492

Vistos em correição.

As requerentes peticionaram às fls. 214/215, pugnando pela inclusão no 

polo passivo de Reinaldo Ferreira Pinheiro – ME (Nome Fantasia: Irmão da 

Van) e Reinaldo Ferreira Pinheiro. Na mesma oportunidade, reiteraram o 

pedido de citação por edital da requerida Jorge Pereira Barbosa – ME ou, a 

expedição de oficio a JUCEMAT solicitando a documentação de 

encerramento e endereço do sócio da empresa.

 DECIDO:

Tendo em vista que ainda não houve citação de todos os requeridos, 

DEFIRO a inclusão de REINALDO FERREIRA PINHEIRO – ME (Nome 

Fantasia: IRMÃO DA VAN) e REINALDO FERREIRA PINHEIRO no polo 

passivo da ação. Anote-se.

DEFIRO a citação por edital da requerida JORGE PEREIRA BARBOSA – ME, 

com prazo de 30 (trinta dias), uma vez que o resultado da busca pelo 

convenio TJMT (fls. 213), apresentou o mesmo endereço indicado na 

inicial.

 Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Procedam-se as anotações necessárias na DRA.

 Intimem-se.

Sinop/MT, 23/08/2017.

Nome e cargo do digitador:Laura Rondon - Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177021 Nr: 12786-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDILAR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DEBASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ARAÚJO FURTADO - 

OAB:OAB/PA 2658, LAIS OLIVEIRA DA SILVA - OAB:OAB/PA 19.570, 

PANYSA SASHA MONTEIRO MARINHO - OAB:OAB/PA 17.604, 

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENOVAN ISIDORO 

DE LIMA JUNIOR, para devolução dos autos nº 12786-34.2012.811.0015, 

Protocolo 177021, 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): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 108987 Nr: 1420-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s) (fls. 125 e verso)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174965 Nr: 10497-31.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS APARECIDO PAVAN, RAQUEL 

DIAS MANCIO PAVAN

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s) (fls. 69/70).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186505 Nr: 7686-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA-ME, PATRICIA ALVES APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s)(fl. 90 verso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 164810 Nr: 12756-33.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. C. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, DEISE 

SIMONE DINARTE, FELIPE BOTELHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s) (fls. 121 a 123).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 185580 Nr: 6719-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, 

NIVANEI ANISIO BASTOS

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s)(fls. 70/71).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 125038 Nr: 4251-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICÍO GIACHIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: Jd. Primaveras, 

tendo em vista que a carta foi devolvida com a alínea "ausente", devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 9602 Nr: 609-97.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMIL FABRICA DE CABOS DE VASSOURA 

LTDA, NELSON TABIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, PAULO DE ALMEIDA VILELA - OAB:OAB/MT 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:128684/SP

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO: centro, tendo em 

vista que a carta de intimação foi devolvida com a alínea "ausente", 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219774 Nr: 18171-89.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID POSPIECHA, DAVID POSPIECHAC - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 172 a 174 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EMBARGADA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 9293 Nr: 763-18.1996.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAVA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do EXECUTADA, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 277 a 290.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 245165 Nr: 15207-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PETY MUELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(ram) devolvida(s) (fls. 45).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188718 Nr: 10019-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKI MOTOS LTDA, CARLOS EDUARDO 

KICHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a 

carta precatória foi devolvida (fls. 84 a 122)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 207552 Nr: 9059-96.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILSON SILVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do AUTOR, para em quinze dias apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação de fls. 122 a 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192472 Nr: 14167-43.2013.811.0015

 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: HILDA DOVIGI, TARCISIO JOSE MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CAROLINE ENDERLE, CESAR 

ENDERLE, TARCISIO ENDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALEXANDRE DE 

MELO E RODRIGUES - OAB:8027-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do requerentes, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 227 a 242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 217490 Nr: 16638-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIEL FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:18006, RODRIGO MARQUES DA SILVA - OAB:MS 11.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça e cópia do recibo de fls. 44/45: Certifico que em cumprimento ao 

mandado extraído dos autos supra identificado, diligenciei-me na Av. dos 

Jequitibás, 1820, no Bairro Jardim Violetas, nesta cidade, local em que, por 

três vezes, local em que nesta data às 14 horas, a parte requerida 

compareceu espontaneamente perante o recinto do fórum, momento em 

que, PROCEDI A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, EDER JOSÉ DOS 

SANTOS, de todos os termos do mandado, e da r. decisão exarada nos 

autos. Bem assim para que no prazo de 15 dias, efetue o pagamento do 

débito, devidamente corrigido, sob pena de multa de 10%, o qual bem 

ciente ficou que, após ouvir atentamente a sua leitura, aceitou a contrafé 

que lhe ofereci e exarou seu ciente no mandado.

Certifico ainda que no ato da intimação a parte requerida, apresentou um 

recibo de pagamento afirmando que já procedeu a quitação da divida dos 

presentes autos diretamente com a parte autora, cujo documento segue 

anexo como parte integrante desta.

Dou fé, Sinop, 26 de junho de 2018. WANDERLEY OLIMPIO - Oficial de 

Justiça"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160697 Nr: 8126-31.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para o fim 

de DECLARAR extinta a obrigação da requerente quanto ao o cheque nº 

643290, do Banco HSBC, no valor de RS 400,00 (quatrocentos reais), bem 

como determino a exclusão da inscrição do nome da requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, no que se refere ao débito em questão, 

expedindo-se o necessário, para que o competente órgão efetive a baixa 

da inscrição.Por conseguinte, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Novo Código de Processo 

Civil.Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, poderá o 

requerido levantar os depósitos efetuados em juízo. Após, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 06/12/2016.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250336 Nr: 18488-53.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SABINO FERRONATO - ME, 

EDUARDO SABINO FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de fls. 61: "Certifico e dou fé, eu, Eroni da Luz, Oficial de 

Justiça, que em cumprimento ao respeitável mandado do Meritíssimo Juiz 

de Direito da Terceira Vara Cível desta Comarca de Sinop/MT, e, extraído 

dos autos de código 250336 - MANDADO DE CITAÇÃO – Espécie: Ação 

de Excução por Título Extrajudicial, em que BANCO BRADESCO S.A move 

em desfavor de Eduardo Sabino Ferronato – ME e Eduardo Sabino 

Ferronato.

Diligenciei ao endereço fornecido pelo r. mandado, porém não consegui 

localizar nenhum dos endereços, haja vista que, na Rua Passo Fundo, 

1229, não existe o número 1229. Ato contínuo, tentei localizar a Quadra 

02, Lote 07, da Rua Odalgir Sagarbi, porém não logrei êxito, em razão de 

não encontrar tal identificação. Em ambos os endereços, indaguei nas 

imediações, mas ninguém soube dizer nada a respeito dos REQUERIDOS e 

sequer conhecem os mesmos.
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Ante o exposto, DEIXEI de dar cabal cumprimento ao mandado e o devolvo 

em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 260497 Nr: 4012-73.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de fls. 67: "Certifico em cumprimento ao r. mandado de CITAÇÃO 

que efetuei diligência no endereço do mandado (Rua das Nogueiras, 570, 

Centro, Sinop--MT) e lá estando NÃO FOI POSSÍVEL proceder a CITAÇÃO 

do devedor LUIZ CARLOS DA SILVA em virtude de não encontrá-lo. No 

endereço verifiquei que existe há mais de vinte anos a empresa Ronaldo 

Chaveiro e ali fui atendida pelo seu proprietário Sr.Amélio Pazin que 

informou-me nunca ouviu falar e nem conhece a pessoa do devedor LUIZ 

CARLOS DA SILVA naquele endereço; informou ainda que há um ano 

aluga parte da construção(outra sala com saída para a Rua das 

Nogueiras, n.570 também) para a Álamo Contabilidade, porém no local 

também não há ninguém como o nome LUIZ CARLOS DA SILVA.Diante do 

exposto devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins. Sinop-MT, 

22 de Março de 2018.O referido é verdade e dou fé. Rose Meyre Moggi - 

Oficiala de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172370 Nr: 7533-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 238967 Nr: 11376-33.2015.811.0015

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de fls. 67:"Certifico em cumprimento ao r. mandado de BUSCA E 

APREENSÃO que efetuei diligência no endereço do mandado (Avenida dos 

Tarumãs, 730, Centro, Sinop-MT) e lá estando NÃO FOI POSSÍVEL 

proceder a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito no mandado em 

virtude de não encontrá-lo. No local constatei que há duas construções, 

sendo que no lado direito há uma residência simples(paret em madeira e 

parte em alvenararia) que encontra-se vazia(desocupada) e do lado 

esquerdo há o consultório odontológico de propriedade das dentistas: 

Roseli Moia, Julia Pigosso e Silvinha Demartini. Indaguei neste endereço 

acerca do devedor JOSÉ VIOLA, porém o mesmo é desconhecido.Diante 

do exposto devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins. 

Sinop-MT, 22 de Março de 2018.O referido é verdade e dou fé. Rose 

Meyre Moggi - Oficiala de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128360 Nr: 7575-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARESIAS AUTO CLIMA LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DISTRIBUIDORA LTDA. (CONSTRUTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012424-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MANFRIN BENATTI (ADVOGADO(A))

ZENAIDE MARIA MANFRIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - MP (RÉU)

RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (RÉU)

ESTADO DE RONDONIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1012424-39.2017.8.11.0015; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, COMPETÊNCIA, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): ZENAIDE MARIA MANFRIN Parte Ré: RÉU: ESTADO DE 

RONDONIA, RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, 

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO - MP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho, bem como manifestar-se acerca da certidão de decurso de 

prazo. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 29 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, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008407-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI VIZENTIN (REQUERENTE)

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008407-23.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: NELCI VIZENTIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos etc. I – Diante da “DECISÃO proferida no PEDIDO de ADITAMENTO 

no INCIDENTE de SUSPENSÃO de LIMINAR ou ANTECIPAÇÃO de TUTELA 

nº 53157/2015 – NU 0053157-80.2015.8.11.0000 que o ACOLHEU “para 

estender a suspensão das decisões precárias (liminares) a qualquer 

espécie de ação que trate da exação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia 

elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e 

Transmissão (TUST)”, fora INSTITUÍDO por este MAGISTRADO a ORDEM 
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DE SERVIÇO Nº 004/2017, que aduz “DETERMINAR que seja GARANTIDO 

o CUMPRIMENTO da DECISÃO alhures consignada, no sentido, portanto, 

de SOBRESTAR o ANDAMENTO/CUMPRIMENTO de TODAS as DECISÕES 

proferidas nos PROCESSOS referentes à exação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento 

de energia elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) e Transmissão (TUST)”; II – Assim, SUSPENDO a presente 

DEMANDA até ULTERIORES DECISÕES do INCIDENTE; III – AGUARDE-SE 

os autos na SECRETARIA; IV – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008408-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA APARECIDA VIZENTIN (REQUERENTE)

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1008408-08.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: NEIVA APARECIDA VIZENTIN REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da “DECISÃO proferida no PEDIDO 

de ADITAMENTO no INCIDENTE de SUSPENSÃO de LIMINAR ou 

A N T E C I P A Ç Ã O  d e  T U T E L A  n º  5 3 1 5 7 / 2 0 1 5  –  N U 

0053157-80.2015.8.11.0000 que o ACOLHEU “para estender a suspensão 

das decisões precárias (liminares) a qualquer espécie de ação que trate 

da exação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – 

ICMS, incidente no fornecimento de energia elétrica, relativos às Tarifas de 

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Transmissão (TUST)”, fora 

INSTITUÍDO por este MAGISTRADO a ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2017, 

que aduz “DETERMINAR que seja GARANTIDO o CUMPRIMENTO da 

DECISÃO alhures consignada, no sentido, portanto, de SOBRESTAR o 

ANDAMENTO/CUMPRIMENTO de TODAS as DECISÕES proferidas nos 

PROCESSOS referentes à exação do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, incidente no fornecimento de energia 

elétrica, relativos às Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e 

Transmissão (TUST)”; II – Assim, SUSPENDO a presente DEMANDA até 

ULTERIORES DECISÕES do INCIDENTE; III – AGUARDE-SE os autos na 

SECRETARIA; IV – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007558-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007558-51.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: 

IVANILDO RAMOS VIEIRA, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda trata-se de 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO objetivando a regularização 

de infraestrutura e saneamento básico do loteamento fechado Camping 

Club, de acordo com o determinado no artigo 13 da Lei Municipal n. 

1265/2010, que autorizou tal loteamento, bem como realização do registro 

imobiliário do loteamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis; II – 

Assim, como é de CONHECIMENTO deste Magistrado a situação que 

enfrenta o loteamento Camping Club, em razão dos processos que 

tramitavam na Quarta Vara Cível desta Comarca quando o mesmo possuía 

a titularidade daquela, como também para MELHOR APRECIAR a presente 

demanda e, assim, GARANTIR sua RETIDÃO, DETERMINO que os 

REQUERIDOS, MUNICÍPIO DE SINOP e IVANILDO RAMOS VIEIRA, no prazo 

de 15 (quinze) dias, se MANIFESTEM quanto a presente DEMANDA e os 

DOCUMENTOS colacionados aos autos; III – Quanto ao pedido de 

INGRESSO NO FEITO, como ASSISTENTE LITISCONSORCIAL por parte da 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E MORADORES DOCAMPING CLUB, 

deixo de apreciar o pedido, por ocasião da análise liminar; IV – Após, 

CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005488-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DIAS LEITE - ME (AUTOR(A))

MARILIA DIAS TAVARES DE MELO (ADVOGADO(A))

ELIS MARINA DIAS PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

SAAES - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005488-95.2017.8.11.0015 

AUTOR(A): CLEUZA DIAS LEITE - ME RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, SAAES - 

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP Vistos etc. 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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007706-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO FALQUETO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007706-62.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: HUGO 

FALQUETO DE ALMEIDA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008543-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRA MARIA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008543-20.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALMIRA MARIA RODRIGUES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

INTIME-SE a parte Autora, por meio de sua ADVOGADA, para, no prazo 15 

(quinze) dias, EMENDAR a INICIAL, devendo INDICAR, de forma PRECISA e 

OBJETIVA, quais os PEDIDOS a serem formulados em sede de 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, eis que o PEDIDO foi formulado nos seguintes 

termos “determinar ao MUNICÍPIO DE SINOP juntamente com o ESTADO DE 

MATO GROSSO que forneçam IMEDIATAMENTE o transporte e 

deslocamento da Requerente para uma imediata internação, CIRURGIA 

indicada e tratamento médico em Hospital de referência cadastrado junto 

ao SUS, ou, se necessário em Hospital da rede privada – neste caso com 
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todas as despesas custeadas pela Fazenda Pública, e ainda se 

necessário o bloqueio de valores para custeio do procedimento cirúrgico 

em Hospital da Rede Privada”, todavia o PEDIDO deve ser CERTO e 

DETERMINADO (artigos 322 e 324 do CPC), NÃO se enquadrando a 

presente demanda nos casos de pedido genérico, elencados nos incisos 

do §1º do art. 324, CPC. II – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações 

quanto ao recebimento da inicial. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002501-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENICEIA PERICIN (AUTOR(A))

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002501-23.2016.8.11.0015 

AUTOR(A): GENICEIA PERICIN RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

CUMPRA-SE a SENTENÇA de ID. 11707036; II - Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 252114 Nr: 19402-20.2015.811.0015

 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: L. E. RODRIGUES PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL DO CARTÓRIO DO REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, CALLAO PARTINERS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLECIO FERLIN - 

OAB:12.564 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGUES PEREIRA 

DA SILVA - OAB:18813/A, BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - 

OAB:309285, DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - OAB:113.590, FERNANDO 

BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP, IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL PEREIRA DONAIRE - OAB:252570, RAFAEL 

RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT, VIVIAN CASTELLAN 

BERNARDINO - OAB:305.491-SP

 Vistos etc.

 I – Diante do JULGAMENTO do RECURSO de APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA nº 83636/2017, DETERMINO a EMENDA à INICIAL, com a 

INCLUSÃO no POLO PASSIVO da Empresa AGROSINOP e seus sócios 

Vilson José Vian, João Luis Ribas Pessa, bem como AGROFUTURA 

Empreendimentos e Participações LTDA, TG TRADING AG e PMG Agrícola 

S/A e o Oficial do Cartório do Segundo Ofício de Santo Antônio de 

Leverger/MT, as quais deverão ser CITADOS como LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO UNITÁRIO, CIENTIFICANDO-OS que dispõem do 

prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 219, 229 e 

335 do CPC/2015;

II – Após, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte AUTORA, a fim de que, em 

querendo, apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, sua IMPUGNAÇÃO à 

(s) CONTESTAÇÃO (ÕES), nos termos dos artigos 350 e 351 do 

CPC/2015;

III - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e concluso ulteriores deliberações.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 252838 Nr: 19739-09.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALLAO PARTNERS LTD. ("CALLAO")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:187.479/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE OLIVEIRA 

MONDOLFO - OAB:309285, DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP, VIVIAN 

CASTELLAN BERNARDINO - OAB:305.491-SP

 Vistos etc.

 I – Diante do JULGAMENTO do RECURSO de APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA nº 83636/2017, e, das PROVIDÊNCIAS que serão 

ADOTADAS, REVIGORO a DECISÃO de fls. 268-269 destes autos, eis 

que, independentemente de novo julgamento, a AÇÃO DECLARATÓRIA em 

APENSO (#252114) continua INFLUINDO DIRETA e IMEDIATAMENTE na 

ação de EXECUÇÃO, sendo devida a SUSPENSÃO do processo de 

EXECUÇÃO nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015;

 II - TRASLADEM-SE CÓPIAS para os autos em apenso;

III - Oportunamente, façam-me os autos em conclusão.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244001 Nr: 14430-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALLAO PARTNERS LTD. ("CALLAO")

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMÍCIO DOS SANTOS NETO - 

OAB:113.590, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031/SP, LUISE 

TREIN - OAB:305.179-SP, RENATA CARRETO - OAB:18.929-A/MT, 

VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - OAB:305.491-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:187.479/SP

 Vistos etc.

 I – Diante do JULGAMENTO do RECURSO de APELAÇÃO/REMESSA 

NECESSÁRIA nº 83636/2017, e, das PROVIDÊNCIAS que serão 

ADOTADAS, REVIGORO a DECISÃO de fls. 268-269 proferida nos autos 

#252838, eis que, independentemente de novo julgamento, a AÇÃO 

DECLARATÓRIA em APENSO (#252114) continua INFLUINDO DIRETA e 

IMEDIATAMENTE na ação de EXECUÇÃO, sendo devida a SUSPENSÃO do 

processo de EXECUÇÃO nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do 

CPC/2015;

 II - TRASLADEM-SE CÓPIAS para os autos em apenso;

III - Oportunamente, façam-me os autos em conclusão.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268596 Nr: 8810-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S. A., ANTÔNIO CARLOS 

VALENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MENEZES COELHO DE 

SOUZA - OAB:, ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB:

 Vistos etc.

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 120003 Nr: 12166-27.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR FRIDA WEGNER

 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: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 186-195 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 184-185 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 184, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 74600 Nr: 2997-21.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERENA CRISTINA SCHENFERT RIBEIRO

 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:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 304-320 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 302-303 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179421 Nr: 186-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA BARBIERO

 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 – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 251-257 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 249-250 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 250, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192299 Nr: 13967-36.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELES VASCONCELOS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 116-118 apresentados 

pelo executado por meio do PETITÓRIO de fls. 111-115e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

122, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 
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DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188600 Nr: 9908-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CLEBSON XAVIER FERNANDES

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 172-176 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 170-171 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 171, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180657 Nr: 1495-03.2013.811.0015

 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: GEOVANA APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 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 – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 212-213 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 209-210 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 209 verso, sob pena 

de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231298 Nr: 6406-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INEZ DOS SANTOS AVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 157-161 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 154-156 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 155, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222349 Nr: 1078-79.2015.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA VALLIM

 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 – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 132-134 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 130-131 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 131, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 102889 Nr: 9904-41.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 213-216 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 212 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180165 Nr: 966-81.2013.811.0015

 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: TATIELE DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180173 Nr: 974-58.2013.811.0015

 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: JOSE SOARES DE MACEDO, REGINALDO FARIA DE 

MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180461 Nr: 1294-11.2013.811.0015

 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: ESTER CAMILO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180900 Nr: 1768-79.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILENE DOS SANTOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182820 Nr: 3797-05.2013.811.0015

 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: VALTER FRANDINI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182848 Nr: 3825-70.2013.811.0015

 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: CLAUDINO LUIZ KAMCHEN

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 183828 Nr: 4868-42.2013.811.0015

 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: NEIRI APARECIDA DA SILVA HOLZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184555 Nr: 5641-87.2013.811.0015

 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: SOLANGE PERETO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185309 Nr: 6429-04.2013.811.0015

 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: MARIA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190836 Nr: 12362-55.2013.811.0015

 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: DOMINGOS LIMA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 191348 Nr: 12979-15.2013.811.0015

 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: MARIA MADALENA FERDINANDO VAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:MT/10.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200699 Nr: 3332-59.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MATTOS

 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:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 202763 Nr: 5157-38.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETHE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 207172 Nr: 8746-38.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA BONA BASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208209 Nr: 9602-02.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUBIA OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222241 Nr: 1000-85.2015.811.0015

 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: JOSÉ ROBERTO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSARA APARECIDA ANDRADE 

LIMA - OAB:19.072-B/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 223720 Nr: 1890-24.2015.811.0015

 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: NILSON APARECIDO DE MOURA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228789 Nr: 4894-69.2015.811.0015

 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: ÂNGELA FORTUNATO CAMARGO DE OLIVEIRA

 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228797 Nr: 4902-46.2015.811.0015

 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: CLEONICE MARIA CLEMENTE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230129 Nr: 5658-55.2015.811.0015

 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: IVONETE MENDONÇA GUERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230734 Nr: 6060-39.2015.811.0015

 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: VALDIVA DE MATOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246348 Nr: 16071-30.2015.811.0015

 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: LUCINEIA JONAT LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 254415 Nr: 443-64.2016.811.0015

 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: LUCIMAR MORAES SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 44997 Nr: 10014-79.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSANI & ROSSANI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da IMPUGNAÇÃO de fls. 105-106, INTIME-SE a parte 
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EXECUTADA para MANIFESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias;

 II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274984 Nr: 13073-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO a parte 

IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao 

PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez 

por cento) sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, 

ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados às fls. 34 e 

DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. 

Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor 

da parte EXEQUENTE para PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao 

FIXADO na LEI ESTADUAL nº 10.656/2017 considera “de pequeno valor” a 

importância “cujo valor, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), 

independente da natureza do crédito” (art. 1º, “caput”), devendo ser 

realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 

100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente 

Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO da 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, 

seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 268487 Nr: 8733-68.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA BURIOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271175 Nr: 10544-63.2016.811.0015

 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: LUIZ CARLOS SAPIEZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA (ADVOGADO(A))

DANIELLE VENDRAME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000265-30.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DANIELLE VENDRAME RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da detida 

análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD 

nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 24.998,30 

(vinte e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos) 

referente à NOTA FISCAL constante no ID. 13020217; II – 

Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA 

dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos 

VALORES a serem transferidos para a conta do referido terceiro 

particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005735-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA PAULI DE JESUS (REQUERENTE)

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005735-76.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PATRICIA CRISTINA PAULI DE 

JESUS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de 

BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no 

valor total de R$ 7.485,00 (sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) 

referente à NOTA FISCAL constante no ID. 12999875; II – 

Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA 

dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos 

VALORES a serem transferidos para a conta do referido terceiro 

particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001975-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MICHELLE MARTINS MONTEIRO (AUTOR(A))

IVONILDA VITOR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001975-85.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VANESSA MICHELLE MARTINS 

MONTEIRO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 
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etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de 

BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no 

valor total de R$ 8.246,70 (oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e 

setenta centavos) referente à NOTA FISCAL constante no ID. 13020581; II 

– Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA 

dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos 

VALORES a serem transferidos para a conta do referido terceiro 

particular; IV – Por fim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, ESCLAREÇA sua PRETENSÃO com a 

JUNTADA da NOTA FISCAL de ID. 13463705 - Pág. 1, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a “exames laboratoriais”; 

V - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007529-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BORTOLUZZI PARTICIPACAO E INVESTIMENTO LTDA (IMPETRANTE)

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretora da Diretoria de Tributação (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007529-98.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: BORTOLUZZI PARTICIPACAO 

E INVESTIMENTO LTDA IMPETRADO: DIRETORA DA DIRETORIA DE 

TRIBUTAÇÃO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C 

PEDIDO DE LIMINAR proposta por BORTOLUZZI PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS LTDA em desfavor da Diretora de Administração 

Tributária da Secretaria de Finanças do MUNICÍPIO DE SINOP. Aduz que “a 

impetrante foi constituída em 08/06/2018, conforme registro da junta 

comercial nº 51201595542, consta no contrato social e certidão 

simplificada da JUCEMAT (anexo), sendo claro o objeto social, presente na 

Cláusula Segunda”, e que “a sociedade empresária impetrante tem o direito 

líquido e certo em ver averbada a transferência dos imóveis para o seu 

nome, por força da integralização dos imóveis em seu capital social, e por 

tratar-se de sociedade empresária não imobiliária”. Informa, que “a 

impetrante teve incorporado em seu capital social, entre outros imóveis, os 

seguintes imóveis descritos nas seguintes matriculas no Cartório de 

Registro de Imóveis de Sinop-MT: a) Matrícula nº 9.236, Livro 2, Ficha 01; e 

b) Matrícula nº 18.683, Livro 2, Fich 01;”, e que “após exigência do 

Tabelionato, na data de 02 de Julho de 2018, a impetrante solicitou junto a 

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento desse 

município, a Certidão de Não incidência do ITBI (Imposto Sobre 

Transmissão de Bens Imóveis) dos imóveis devidamente identificados e 

registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Sinop, 

matrículas nº 9.236 e nº 18.683, para fins de integralização de capital 

social na empresa impetrante”. Por fim, REQUER, como Tutela de Urgência 

“para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos 

do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado que proceda 

com a imediata expedição da certidão de não incidência do ITBI, para fins 

de registro no RGI de Sinop, da incorporação do capital social da 

impetrante com os imóveis mencionados, bem como se abstenha de 

promover o lançamento de ofício do ITBI da operação mencionada em 

linhas passadas”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. 

Decido. O mandado de segurança é meio processual adequado, para 

proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante prova 

pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo 

próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que 

se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma 

determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito 

subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode 

impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, 

direito alheio. Para a concessão da liminar em sede de mandado de 

segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos 

legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o “fumus boni juris” 

e o “periculum in mora”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a 

liquidez e certeza do direito é a primeira das condições da ação, no que 

toca ao mandado de segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de 

segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado 

anteriormente, a concessão da medida liminar em mandado de segurança 

devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja 

relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido 

inicial; e 2 – que haja a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao 

direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença 

final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na 

sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei 

nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de concessão de LIMINAR em 

MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os ensinamentos de Rizzato 

Lara, em passagem irretocável: "Como na antecipação realizada através 

da liminar há uma coincidência entre o que se antecipa e o que se 

pretende obter ao final, ou seja, a medida de segurança, existe desde logo 

uma satisfação do pedido. (...) A sua função primordial é garantir que a 

ordem determinada através do mandado de segurança seja eficaz no 

plano fático. Como ela obtém o resultado? Possibilitando ao impetrante do 

writ que sua pretensão seja, na prática, satisfeita ab initio.” A 

JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL 

CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em Mandado de Segurança é possível a 

concessão de liminares satisfativa. 2. Embora satisfativa, em face da 

provisoriedade de que se revestem, não obstante a prolação de sentença 

de mérito. 3. Apelo e remessa improvidos. No caso versando, a 

RELEVÂNCIA dos FUNDAMENTOS restou DEMONSTRADA, tanto pelas 

alegações da peça vestibulanda, quando pelos documentos a ela 

atrelados. Senão vejamos: O IMPETRANTE pretende a imediata expedição 

da certidão de não incidência do ITBI, para fins de registro no RGI de 

Sinop, da incorporação do capital social da impetrante com os imóveis 

mencionados, bem como se abstenha de promover o lançamento de ofício 

do ITBI. Neste sentido, o IMPRETRADO indeferiu o requerimento 

administrativo do IMPETRANTE para a transferência do imóvel sem o prévio 

recolhimento do imposto para a incorporação ao patrimônio da mesma. No 

entanto temos as seguintes legislações sobre o tema: 1 – Art. 156, §2º, I 

da CF/88: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: § 2º O 

imposto previsto no inciso II: I - não incide sobre a transmissão de bens ou 

direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de 

capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, 

incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses 

casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda 

desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento 

mercantil; 2 – Art. 37, §§ 1º e 2º do CTN: Art. 37. O disposto no artigo 

anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como 

atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou 

a cessão de direitos relativos à sua aquisição. § 1º Considera-se 

caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais 

de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica 

adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos 

subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste 

artigo. § 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a 

aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a 

preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 

(três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. Vejamos os 

entendimentos jurisprudenciais do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL COM 

REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ITBI – BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO 

DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE 

DE AVERIGUAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE NOS TRÊS 

PRIMEIROS ANOS SEGUINTES À DATA DA AQUISIÇÃO – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 37, §3º DO CTN – IMUNIDADE – APLICABILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Não incide o 

Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis ITBI na incorporação de 

imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja 

atividade preponderante, anteriores ao triênio legal, em nada se assemelha 

à venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos 

relativos à sua aquisição, conforme o disposto no artigo 37, §§1º e 2º, do 

Código Tributário Nacional. Por outro lado, a exoneração do tributo é 

condicionada ao triênio seguinte à aquisição/incorporação dos bens, e 

desde que comprovada à preponderância de negócios imobiliários. 

Inteligência do art. 37, §3º, CTN. Recurso desprovido. Sentença ratificada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 430 de 529



em reexame. (SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 2087/2017 - CLASSE CNJ – 1728 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE RELATORA: DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES). PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO 

- AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – BENS 

INCORPORADOS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - 

HOLDING - GRUPO DE EMPRESAS - ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - IMUNIDADE 

TRIBUTÁRIA – ITBI - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DO MANDAMUS – 

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVODESPROVIDO. O Imposto 

sobre Transmissão de Bens Imóveis-ITBI não incide “sobre transmissão de 

bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, em 

realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 

decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 

salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a 

compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 

arrendamento mercantil". (art. 156, § 2º, I, CF/88). (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 140130/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA CAPITAL) 

REMESSA NECESSÁRIA – - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO ITBI - BENS 

INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM 

REALIZAÇÃO DE CAPITAL- HOLDING NÃO FINANCEIRA - ATIVIDADE 

PREPONDERANTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COMPRA, VENDA, 

LOCAÇÃO OU ARRENDAMENTO MERCANTIL AFASTADA - IMUNIDADE - 

APLICABILIDADE – SENTENÇA RATIFICADAEM REEXAME. Não incide o 

Imposto Sobre a Transmissão de Bens ImóveisITBI na incorporação de 

imóvel para realização de capital social de empresa adquirente, cuja 

atividade preponderante é a prestação de serviço, conforme o disposto no 

artigo 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional. Sentença ratificada em 

reexame. (REMESSA NECESSÁRIA Nº 65951/2016 - CLASSE CNJ - 199 

COMARCA DE ALTAFLORESTA). Por outro lado, vale destacar que, em 

sede liminar não cabe a imediata concretização do pedido final pretendido, 

qual seja, o mérito de expedição da certidão de não incidência do ITBI e 

nulidade do ato administrativo. No entendo, diante dos indícios de 

existência de ato coator pela autoridade administrativa, adequo o pedido 

para a autorização da transferência dos imóveis, matrícula nº 9.236, livro 

2, ficha 01 e matrícula nº 18.683, livro 2, ficha 01, sem o prévio 

recolhimento do imposto. Logo, diante do respaldo legal quanto a isenção 

dos IMPETRANTES em razão de ser empresa de atividade cuja a 

prestação de serviço, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex 

positis”, CONCEDO PARCIALMENTE a LIMINAR PRETENDIDA, no sentido de 

DETERMINAR a TRANSFERÊNCIA dos IMÓVEIS SEM o PRÉVIO 

RECOLHIMENTO do IMPOSTO, quais sejam, matrícula nº 9.236 e matrícula 

nº 18.683, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS NÃO DISCUTIDOS nestes 

autos. EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca solicitando o cumprimento da presente decisão. NOTIFIQUE-SE 

a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como COATORA(S), a fim de que, no 

prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste(m) as informações que 

entender(em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, 

II, LMS). PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008369-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI (ADVOGADO(A))

M A DA COSTA MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustrissimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, Sr. Rogério Luiz Gallo (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008369-11.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: M A DA COSTA MADEIRAS - 

ME IMPETRADO: ILUSTRISSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. ROGÉRIO LUIZ GALLO 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA impetrada por M A DA COSTA MADEIRAS - ME em 

face do ROGÉRIO LUIZ GALLO – SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA 

DE MATO GROSSO. Aduz a IMPETRANTE que “recebeu notificação da 

SEFAZ-ME para apresentar Livro Caixa, Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregado – CAGED e alvará de funcionamento, após apresentação 

dos documentos gerou processo n 5441308/2018, podem o pedido foi 

indeferido e a inscrição estadual suspensa”. Informa que “a SEFAZ gera 

pendência, a impetrante cumpre e ai novamente gera outra pendência e a 

empresa cumpre, ou seja, assim a inscrição fica suspensa e empresa 

impedida de gerar receitas e honrar receitas e honrar seu compromisso”. 

Por fim, REQUER, o deferimento da Tutela de Urgência “a fim de proceder a 

liberação do sistema da SEFAZ e retornado as atividades da empresa com 

a inscrição estadual”. CARREOU os DOCUMENTOS à INICIAL. É o Breve 

Relato. Decido. Cuida-se a presente demanda de Mandado de Segurança 

objetivando a liberação do sistema da SEFAZ e autorizando a IMPETRANTE 

a retornar as atividades da empresa com a inscrição estadual válida. Para 

tanto, reputa como Autoridade Coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO. Infere-se dos autos que a demanda foi 

ajuizada perante este Juízo, o qual é ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, 

pois a competência para processar e julgar uma ação como a presente 

não é do juízo de primeiro grau, mas sim de uma das Turmas de Câmaras 

Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça, mormente, em razão da 

pessoa. É o que se depreende do artigo 17-B do REGIMENTO INTERNO 

deste TJMT: Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo competem: I - Processar e julgar: b) os mandados de 

segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador 

do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de 

seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos 

superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, 

Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e 

seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz 

auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia. No 

mesmo sentido, é a disposição contida na CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO: Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – 

processar e julgar, originariamente: (EC n.º 31/04) (...) g) o mandado de 

segurança e o habeas data contra os 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, do Defensor Público--Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

n.º 31/04). Como se sabe, a competência é um pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que a incompetência 

absoluta pode ser arguida em qualquer tempo ou instância, e, por ser 

matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz. Pelas 

razões acima expostas, resta clara e evidente a COMPETÊNCIA do 

TRIBUNAL de JUSTIÇA para apreciar a matéria, razão pela qual DECLARO 

a INCOMPETÊNCIA deste Juízo. “Ex positis”, DECLARO INCOMPETENTE 

este Juízo Da Vara Especializada Da Fazenda Pública Da Comarca De 

Sinop para o processamento e julgamento dos presentes autos e DECLINO 

a COMPETÊNCIA em favor do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, observadas as formalidades de estilo (CPC, 

art. 64, § 1°), com as anotações e baixas necessárias. INTIME-SE as 

partes desta decisão. Às providências. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008378-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO LOZZI LTDA (AUTOR(A))

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008378-70.2018.8.11.0015 AUTOR(A): AUTO POSTO LOZZI LTDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA, proposta por AUTO POSTO LOZZI LTDA. - ME em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz na inicial que “trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo Autor em face às decisões 
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exaradas tanto em primeira, quanto em segunda instância, de autoria da r. 

Superintendência de Defesa do Consumidor e da r. Secretaria de Estado 

da Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH/PROCON-MT., órgãos do Estado 

Réu, no Processo Administrativo nº 0413-015.290-4 (doc. anexo), que 

aplicaram e mantiveram em desfavor deste Autor multa no montante de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência de terem entendido haverem 

irregularidade em seu estabelecimento, e assim, ter infringido o disposto 

nos artigos 6º, III e 39, do Código de Defesa do Consumidor, c/c artigo 13, 

I, do Decreto federal nº 2181/97 e artigo 2º,§ 3º, da Lei Estadual nº 

9259/09, com alterações da Lei nº 9252/11”. Informa, que “apesar dos 

esforços deste Autor, o órgão fiscalizador mencionou que a tese de 

defesa não merecia acolhida, e a multa fora fixada, em primeira instância 

no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mesmo solucionada a demanda, 

demonstrando-se descabida por ser absurdamente exorbitante, tendo em 

vista o caráter confiscatório, extrapolando alguns princípios mais básicos 

do ordenamento jurídico, a saber, os limites da razoabilidade e 

proporcionalidade”. Sustenta, que “em que pese tal argumentação, a 

decisão exarada pela Secretaria do Réu (Turma Recursal), apesar de 

conhecer do recurso apresentado, negou-lhe provimento, mantendo a 

decisão e a fixação da multa no valor estabelecido”. Por fim, REQUER, 

como Tutela de Urgência “que se suspenda a eficácia da decisão 

administrativa definitiva constante no Processo Administrativo atacado que 

fixou multa no montante de R$ 31.996,09 (TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS 

E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS).(Valor da multa atualizado 

conforme notificação de recolhimento de multa), e, consequentemente, a 

sua inscrição em Dívida Ativa, sem oferecimento de caução”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Novo Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o NCPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser, a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Novo Código, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR 

NÃO MERECE ACOLHIDA. Senão vejamos: Pretende o Requerente a 

suspensão da decisão administrativa que determinou a multa de R$ 

31.996,09 (trinta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e nove 

centavos) em decorrência de terem entendido haverem irregularidade em 

seu estabelecimento, e assim, ter infringido o disposto nos artigos 6º, III e 

39, do Código de Defesa do Consumidor, c/c artigo 13, I, do Decreto 

federal nº 2181/97 e artigo 2º,§ 3º, da Lei Estadual nº 9259/09, com 

alterações da Lei nº 9252/11. Nesse sentido, cumpre esclarecer que 

trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA, sendo a MULTA aplicada pelo 

Superintendência de Defesa do Consumidor e da r. Secretaria de Estado 

da Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH/PROCON-MT, a execução é 

regida pela Lei n° 6.830/80 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo 

Civil, não se aplicando, nesta alçada, o Código Tributário Nacional. Pois 

bem. O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL é INAPLICÁVEL ao caso em tela, 

e o Código de Processo Civil NÃO menciona hipóteses de suspensão do 

crédito, mas tão somente a suspensão da execução, em sede de 

embargos à execução (art. 919 CPC/2015). Desta feita, tem-se que a lei 

NÃO prevê hipóteses de suspensão do crédito NÃO TRIBUTÁRIO, com ou 

sem caução. Por outro lado, ainda que se entendesse como CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO, as HIPÓTESES de cabimento da almejada SUSPENSÃO da 

EXIGIBILIDADE somente ocorre quando presente quaisquer das hipóteses 

elencadas no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, 

prevê em seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário mediante DEPÓSITO realizado de FORMA INTEGRAL da 

DÍVIDA. Noutra banda, insta salientar que o Poder Judiciário NÃO pode 

substituir a Administração em pronunciamentos que lhes são privativos, 

mas tão somente analisar se ela agiu com observância da lei e dentro de 

sua competência. Em outras palavras, ao Judiciário cabe a análise da 

legalidade e da legitimidade do ato, além da constitucionalidade e 

observância aos preceitos estabelecidos em lei. Em vista disto, não é 

demais acrescentar, que os ATOS ADMINISTRATIVOS possuem 

PRESUNÇÃO de LEGITIMIDADE, que, somente pode ser AFASTADA 

mediante PROVA INCONTESTÁVEL. Assim, ainda que o Requerente aduza 

que a pretensão punitiva em que se baseia a decisão sancionatória da 

Administração (Superintendência de Defesa do Consumidor e da r. 

Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos – 

SEJUDH/PROCON-MT) está tomado de vícios, não seria possível aferir, em 

um JUÍZO de COGNIÇÃO SUMÁRIA, as supostas ilegalidades havidas no 

procedimento administrativo. Nesse mesmo sentido, eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DE MULTA - 

PROCON - TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - 

INDEFERIMENTO - RECURSO PROVIDO. - Sendo o PROCON órgão legítimo 

para atuar em casos que envolvam a apuração das infrações à legislação 

das relações de consumo, bem como a aplicação de penalidades 

correlatas, e não sendo possível aferir de plano qualquer irregularidade no 

processo administrativo precedente, não vislumbro os requisitos 

necessários ao deferimento da tutela antecipada pretendida. - Estando 

ausentes os requisitos do art.273, I, do CPC, deve ser indeferida a 

antecipação de tutela pleiteada. Decisão reformada. - Recurso provido. 

(Agravo de Instrumento Cv 1.0702.13.012239-4/001, Relator (a): Des.(a) 

Eduardo Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2013, 

publicação da sumula em 20/06/2013). E, ainda: DIREITO ADMINISTRATIVO 

- DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ANULATÓRIA - LIMINAR - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - 

SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - O simples ajuizamento da ação 

anulatória não é suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade da 

multa aplicada após regular processo administrativo, que, a princípio, 

respeitou o disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal. (Agravo de 

Instrumento Cv 1.0702.12.018496-6/001, Relator (a): Des.(a) Moreira Diniz, 

4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2012, publicação da sumula em 

28/08/2012). Destarte, frisa-se que tal questão é EMINENTEMENTE de 

MÉRITO, sendo necessária a oitiva da parte contrária a respeito. Portanto, 

INVIÁVEL a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE, em sede de liminar. Portanto, 

em sede de cognição sumária, superficial e não plena, é certo que “a 

prima facie”, resta ausente a comprovação de qualquer vício no 

procedimento administrativo, bem como não encontra palco a SUSPENSÃO 

da EXIGIBILIDADE de dívida NÃO TRIBUTÁRIA. Deste modo, verifica-se 

que a análise da suspensão e nulidade ou não da multa aplicada ao Autor 

é QUESTÃO COMPLEXA e merece ser melhor discutida, demandando 

DILAÇÃO PROBATÓRIA, devendo ser analisada e resolvida no decorrer 

da INSTRUÇÃO PROCESSUAL, sob o crivo do CONTRADITÓRIO e da 

AMPLA DEFESA porquanto, nessa fase processual, entendo estarem 

AUSENTES os requisitos para a concessão liminar. De outra banda, nada 

impede que o pedido de TUTELA CAUTELAR seja renovado, entretanto 

nessa quadra processual, o INDEFERIMENTO é medida que se impõe. “Ex 

positis”, INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada. INDEFIRO o pedido de 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, em razão de não entender pela 

AUTOCOMPOSIÇÃO, conforme art. 334, §4º, II, CPC, eis que já fora 

INFORMADO pela Procuradoria Geral do Estado ao E. TJMT quanto a 

DISPENSA da realização da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO nas causas da 

FAZENDA ESTADUAL e de suas AUTARQUIAS, em Ofício Circular nº 
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003/GPG/PGE/2016. CITE-SE, intimando o REQUERIDO, para, em querendo, 

apresentar CONTESTAÇÃO quanto aos termos da presente ação, dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias (art. 183, CPC/2015). Com a contestação, vista 

à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009905-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE (ADVOGADO(A))

LEONICE DEBORTOLLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009905-91.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LEONICE DEBORTOLLI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a 

ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do ESTADO DE MATO 

GROSSO, no valor total de R$ 77.100,00 (setenta e sete mil e cem reais) 

referente à NOTA FISCAL constante no ID. 12119503; II – 

Concomitantemente, DETERMINO que se AGUARDE o DECURSO do 

PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA FISCAL, conforme CARTAS de 

INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA 

dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos 

VALORES a serem transferidos para a conta do referido terceiro 

particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003058-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DE PINHO FARIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003058-39.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANA PAULA DE PINHO FARIAS 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Da 

detida análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN 

JUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 

11.976,00 (onze mil, novecentos e setenta e seis reais) referente à NOTA 

FISCAL constante no ID. 13002840; II – Concomitantemente, DETERMINO 

que se AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida 

NOTA FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, 

em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, 

a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e 

consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem 

transferidos para a conta do referido terceiro particular; IV - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007522-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS RAMOS VASQUES (AUTOR(A))

IEDA GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ROVENIA DEIS COUTINHO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JUAREZ MACIEL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007522-43.2017.8.11.0015 AUTOR(A): LUIS CARLOS RAMOS 

VASQUES, IEDA GONCALVES DOS SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Da detida análise dos autos, 

PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD nas contas do 

ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 123.118,75 (cento e 

vinte e três mil, cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos) 

referente às NOTAS FISCAIS constantes nos IDs. 14424270, 13842263, 

13455060 e 12993560; II – Concomitantemente, DETERMINO que se 

AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da NOTA FISCAL de ID. 

12993560, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Nesse 

mesmo sentido, DETERMINO as INTIMAÇÕES dos Requeridos ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE com relação às NOTAS FISCAIS de IDs. 14424270, 

13842263 e 13455060 de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. IV - Após, em sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos 

Requeridos, DETERMINO, desde já, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ 

de LIBERAÇÃO e consequentemente o LEVANTAMENTO dos VALORES a 

serem transferidos para a conta do referido terceiro particular; V - 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008388-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

ROSALINA JAKUBOWSKI NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008388-17.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROSALINA JAKUBOWSKI 

NOGUEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO – 

PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE 

URGÊNCIA proposta por ROSALINA JAKUBOWSKI NOGUEIRA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que a parte 

Requerente, “atualmente com 72 anos de idade, fora diagnosticada com 

GRAVE DOENÇA CORONARIANA, e necessita com urgência realizar o 

procedimento cirúrgico. No dia 08 de agosto de 2018 a Autora passou por 

exame de Teste Ergométrico realizado pelo Dr. Weslley Henlley Muniz, 

após análise dos resultados dos exames, viu-se a necessidade de 

realizar CATETERISMO CÁRDIACO, nesse procedimento ficou evidente a 

necessidade e urgência que a Autora tem de submeter-se a cirurgia de 

ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTES DE STENTS 

FARMACOLÓGICOS, e que a demora em realizar tal procedimento aumenta 

ainda mais o risco de morte da Autora” (sic). Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA, a fim de determinar as “Requeridas arcarem 

imediatamente com o PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA 

CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS, e com 

todas as etapas da cirurgia descrita, destinada a melhora da mesma, bem 

como que sejam custeadas por estas, TODAS AS FASES 

SUBSEQUENTES OU CONSEQUENTES, à cirurgia, sem necessidade de 

quaisquer adiamentos, pois que, segundo constatado por Médica 

especialista, este é o único, o necessário e o imediato tratamento eficaz, 
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sob pena de arcar com multa diária a ser arbitrada por este douto juízo em 

favor da Requerente” (sic). COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS 

Determinada a EMENDA a INICIAL (Id. Num. 14983161 - Pág. 1), a Parte 

AUTORA, atendeu ao COMANDO JUDICIAL em Id. Num. 15034135 - Pág. 1 

a 3. Vieram-me os autos em CONCLUSÃO. É o Relatório. Decido. Da 

análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os 

requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do 

LAUDO MÉDICO acostado no ID. Num. 15011740 - Pág. 1. Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento!” Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem o procedimento cirúrgico de que necessita a 

parte Autora, qual seja, “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS, e todas as etapas da cirurgia descrita”, 

conforme LAUDO MÉDICO de ID. Num. 15011740 - Pág. 1, bem como, 

TODAS AS FASES SUBSEQUENTES OU CONSEQUENTES à cirurgia, 

desde que COMPROVADO NOS AUTOS, por meio de LAUDO MÉDICO 

ATUALIZADO, a necessidade de tais procedimentos. Para tanto, 

NOTIFIQUE-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a 

cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente 

Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que 

teria de suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Ainda, caso dependam do NAT, 
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deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio de 

E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, também, 

do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO de ID. Num. 

15011740 - Pág. 1. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008377-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PAULO VARGAS (ADVOGADO(A))

ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE SINOP/MT (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE SINOP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008377-85.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: ERICA DOS SANTOS 

OLIVEIRA EIRELI IMPETRADO: ROSANA MARTINELLI - PREFEITA DE 

SINOP/MT, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGENCIA proposta por 

ÉRICA DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELE – ME em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP como autoridades coatoras Sr. Paulo Abreu, Diretor do 

PRODEURBS, (departamento de projetos do município de Sinop) Ivan 

Schneider, Procurador Jurídico do Município de Sinop, Rosana Tereza 

Martinelli, Prefeita de Sinop. Aduz na inicial “emitir PARECER DE 

VIABILIDADE nº 13, em 13 de Março de 2018, fazendo com que a 

empresária investisse quantia considerável na contratação de 

profissionais técnicos para elaboração de projetos, contratação de 

empresa para construção, pagamento de todas as taxas públicas nos 

mais diversos órgãos, o Município de Sinop, pelos órgãos ora requeridos, 

vem de maneira ESTRANHA, INFORMAL e INCOSNTITUCIONAL, obstando 

o empreendimento”. Informa, que “várias foram as reuniões com o Diretor 

da PRODEURBS, contatos com o Secretário de Governo, com a prefeita e 

diversas reuniões com o Procurador do Munícipio, culminando em 

requerimento formal dirigido ao PRODEURBS e a PROCURADORIA 

JURÍDICA do MUNICÍPIO em 06 de AGOSTO de 2018, requerendo uma 

manifestação oficial, no entanto o município ainda apresenta-se inerte sem 

se manifestar sobre o deferimento ou indeferimento do pleito, não 

restando alternativa senão buscar guarida junto ao PODER JUDICIÁRIO”. 

Sustenta que “MISTERIOSAMENTE, após emitir o parecer de viabilidade de 

nº 13, com data de 13 de Março de 2018, a administração pública solicitou 

a empresária que o devolvesse para revesti-lo de maior juridicidade no 

intuito de proporcionar maior segurança. No entanto, ao aditá-lo 

acrescentou “desde que cumpra os requisitos contidos na Lei nº 

2096/2014”, alterando a data de emissão para dia 28 de Março de 2018, 

DOLOSAMENTE PARA FAVORECER outrem, emitindo a este Parecer de 

Viabilidade com o nº 25 na data de 23 de Março de 2018. Tal atitude 

demonstra haver INDÍCIOS de irregularidades na edição destes pareceres 

de viabilidade e DEVE TODO ESTE PROCESSO SER INVESTIGADO, pois, 

qualquer homem médio percebe a BILTRARIA, eis que o parecer de nº 13 

(segunda emissão...FRAUDE) tem data 28 de Março e o Parecer de nº 25 

(EMITIDO EM FAVORECIMENTO) tem data de 23 de Março”. Por fim, 

REQUER, como Tutela de Urgência “no sentido de determinar que o 

município de SINOP emita o ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO IMEDIATAMENTE”. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de 

SEGURANÇA é meio processual adequado, para proteger DIREITO 

LÍQUIDO e CERTO, sempre que, ILEGALMENTE ou com ABUSO de PODER, 

alguém sofrer VIOLAÇÃO por parte de autoridade pública, conforme 

definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da Constituição da República). Ao 

utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de demonstrar, mediante PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, qual o DIREITO LÍQUIDO e 

CERTO próprio que PRETENDE defender, porque, em ação dessa 

natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato 

impugnado, mas uma DETERMINAÇÃO à AUTORIDADE IMPETRADA para 

que CESSE a OFENSA ao DIREITO SUBJETIVO da parte Impetrante. Por tais 

motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar mandado de 

segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Da 

DETIDA ANÁLISE dos autos, verifica-se que a PRETENSÃO do Impetrante 

NÃO é SUSCETÍVEL de ACOLHIMENTO. “In casu”, a IMPETRANTE busca a 

emissão do alvará de construção para dar continuidade as obras, 

alegando que o IMPETRADO “após emitir o parecer de viabilidade de nº 13, 

com data de 13 de Março de 2018, a administração pública solicitou a 

empresária que o devolvesse para revesti-lo de maior juridicidade no 

intuito de proporcionar maior segurança. No entanto, ao aditá-lo 

acrescentou “desde que cumpra os requisitos contidos na Lei nº 

2096/2014”, alterando a data de emissão para dia 28 de Março de 2018”. 

(Num. 14949808 - Pág. 2) Ocorre que, a IMPETRANTE junta aos autos aos 

autos dois pareceres de viabilidade, quais sejam: 1 – ID. Num. 14950330 - 

Pág. 1, Parecer de Viabilidade nº 013/2018 do dia 13/03/2018 alegando 

“(...) DEFERE, o pedido de viabilidade como permissível para o local a 

instalação da empresa de atividade econômica principal – Posto de 

Combustível, no endereço sito a Estrada Rosália km 03 quadra 02 lote 06, 

Residencial Buritis, Sinop- MT, de responsabilidade de Erica dos Santos 

Oliveira. As atividades estarão condicionadas à fiscalização tributária, 

órgãos competentes, condicionados as obtenções das Licenças 

Ambientais, Aprovação do Projeto e Habite-se da Edificação”; 2 – ID. Num. 

14950268 - Pág. 1, Parecer de Viabilidade nº 013/2018 do dia 28/03/2018 

alegando “(...) DEFERE, o pedido de viabilidade desde que cumpra os 

requisitos contidos na Lei nº 2096/2014 artigo 1º - item I, como permissível 

para o local a instalação da empresa de atividade econômica principal – 

Posto de Combustível, no endereço sito a Estrada Rosália km 03 quadra 02 

lote 06, Residencial Buritis, Sinop- MT, de responsabilidade de Erica dos 

Santos Oliveira. As atividades estarão condicionadas à fiscalização 

tributária, órgãos competentes, condicionados as obtenções das Licenças 

Ambientais, Aprovação do Projeto e Habite-se da Edificação”; Neste 

sentido, verifica-se que o IMPETRADO complementou seu parecer, 

indicando a necessidade de cumprir os requisitos elencados na Lei nº 

2096/2014 que “dispõe sobre a construção e a instalação de Postos de 

Combustíveis e Serviços Automobilísticos no âmbito municipal e dá outras 

providências”. Assim, a complementação do Parecer de Viabilidade por 

parte da Administração não cria ao IMPETRANTE um direito liquido e certo, 

eis que, a lei é anterior ao pedido, qual seja 2014, não sendo a mesma 

indicada apenas ao caso do IMPETRANTE, mas sim, a todos que 

pretendem instalar Postos de Combustíveis e Serviços Automobilísticos no 

âmbito municipal. De outro lado, verifica-se que, a AUTORIDADE indicada 

como COATORA, agiu em conformidade com a LEI quando determinou que 

o IMPETRANTE observasse os requisitos da Lei nº 2096/2014. Assim, 

diante da ausência de comprovação não se pode dizer que o ato da 

Autoridade possui vício, ou seja, diante da documentação acostada não 

se vislumbra abuso de poder, uma vez que não se trata de inércia do 

IMPETRADO. Vejamos: APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — AUSÊNCIA — IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO 

NORMATIVO EM TESE — INADMISSIBILIDADE. Ausente prova 

pré-constituída do ato reputado ilegal, praticado pelas autoridades 

indicadas coatoras, a decisão que indefere a inicial de mandado de 

segurança deve ser mantida, uma vez que não se admite impetração 

contra ato normativo em tese. Recurso não provido. (Ap 70413/2013, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015). Deste modo, NÃO HÁ como 

DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da Lei nº 

12.016/2009, diante inegável ausência de direito líquido e certo, razão pela 

qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos moldes 

do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de 

consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º 

e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à 

autoridade coatora. SEM CUSTAS, como previsto no art. 10º, XXII da 

Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1013227-22.2017.8.11.0015 AUTOR: TANIA APARECIDA NUNES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o 

reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas 

à gratificação por antiguidade e merecimento e sua incidência sob o 13º 

salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Esclarece que durante 

todo o período que vem trabalhando para a parte Autora não recebeu a 

gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de 

cada ano de atividade exercida, tampouco sua incidência sob o 13º salário 

e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, 

promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos 

efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito 

ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por 

cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 

setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo 

repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba 

referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical, bem 

como sua incidência sob o 13º salário e férias. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo, preliminarmente 

prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO. 

É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 

acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 

demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte 

Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por 

ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, 

mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas 

de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário, bem como referentes à sua incidência sob o 

13º salário e férias. Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop 

alega, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em 

situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a 

partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, 

dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma 

especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise a cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição qüinqüenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(04/12/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 
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01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 
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processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 
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compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 

2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1013221-15.2017.8.11.0015 AUTOR: TANIA APARECIDA NUNES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi admitida mediante 

aprovação em concurso público e nomeada através de portaria para o 

quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO arguindo em 

preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de ordem subjetiva), e, no mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Autora apresentou 

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e 

reiterando seus pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. 

É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos 

nestes autos, como também analisando todos os documentos que 

instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que 

promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do 

CPC/2015. DA PRELIMINAR – ATRIBUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA O 

Requerido alega, em linhas gerais, que o valor atribuído à causa não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pela parte Autora. Pois bem. O valor da causa no 

CPC/2015 continua a ser relacionado como requisito da petição inicial (art. 

319, V, do CPC/2015), seja de ação, seja de reconvenção (art. 292) ou do 

pedido de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303, 

parágrafo 4º), cuja ausência pode levar à extinção do processo. Ademais, 

o Código de Processo Civil de 2015 segue firmando a obrigatoriedade de 

atribuição de valor as causas, ainda que sem “conteúdo econômico 

imediatamente aferível” (art. 291), o que envolve tanto os casos de direitos 

patrimoniais como não patrimoniais. No entanto, a atribuição de valor à 

causa por estimativa ou “para efeitos meramente fiscais” é admissível 

quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico 

buscados na demanda são incertos e dependem da dilação probatória, 

como é a hipótese dos autos, na qual, em que pese denominar-se de 

“Ação de Cobrança”, na verdade busca-se o reconhecimento do adicional 

que se entende devido ao postulante. Assim, configura-se a 

impossibilidade de se quantificar, de imediato, o valor econômico da 

vantagem buscada, eis que dependerá dos parâmetros em que restar 

acolhida a pretensão, nos moldes da sentença a ser proferida. É o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

CERTIDÃO. ILIQUIDEZ DO VALOR ECONÔMICO DO BEM DA VIDA 

ALMEJADO. ESTIPULAÇÃO DE VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. 

POSSIBILIDADE. 1. O valor da causa pode ser fixado para feitos 

meramente fiscais nas ações declaratórias pelo fato de nos encontrarmos 

postados diante de ação de efeito não condenatório, a qual visa apenas 

proteger o bem ou o direito. 2. A alegação do recorrente de que o 

Município recorrido logrará possível proveito econômico com a presente 

demanda, caso seja comprovada, necessitará de cálculos complexos para 

ser mensurada, logo tal valor somente será passível de apuração por 

ocasião da sentença ou no procedimento de liquidação. AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 

963722920168090000 de 29/09/2016) Dessa forma, REJEITO a 

PRELIMINAR hasteada. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA O 

Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora Requerente 

ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço público, de 
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modo que falta a este relação jurídica preexistente com o Município, ora 

Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que ao tempo da 

conversão da URV a parte Requerente era servidora do Requerido, o 

processo deve ser extinto”. Ora, o REAJUSTE postulado pela parte Autora 

diz respeito ao CARGO PÚBLICO em si e não ao servidor individualmente 

considerado. Nesta esteira, a data de ingresso no serviço público não 

afeta o direito do servidor ao reajuste em questão, tendo em vista tratar-se 

de revisão geral de vencimentos e NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM 

PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% OUTORGADO PELAS LEIS N° 

8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SERVIDORES 

EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 1. É parte legítima 

para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os servidores civis que 

ingressarem nos quadros da Administração Pública Federal após a 

vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal aumento não é 

outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao cargo que o 

mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. Recurso 

conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson Vidigal-DJ 

de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. PROCESSUAL CIVIL. 

PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR ADMITIDO 

POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 8.627/93. REAJUSTE 

GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - Em sede de recurso 

especial fundado na alínea a do permissivo constitucional - violação a 

preceito de lei federal - é pressuposto de sua admissibilidade o debate da 

questão jurídica que exsurge da norma no julgamento recorrido. - O 

reajuste de 28,86%, estendido aos servidores civis da administração 

pública, diz respeito ao cargo público em si, e não ao servidor 

individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a data de 

ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste em 

questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos, e não 

de concessão de vantagem pessoal. - Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, Relator: Ministro 

VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, REJEITO a PRELIMINAR 

hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à 

recomposição da diferença da conversão equivocada do cruzeiro real 

para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o 

Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples 

fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco 

anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. 

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 

que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem 

assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (04/12/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em 

linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou 

proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se 

que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, 

inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 
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de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 
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conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008304-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

AGNEIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008304-50.2017.8.11.0015 AUTOR(A): AGNEIA LUCIANA LOPES DE 

SIQUEIRA HASSELSTROM RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Autora foi 

admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de 

portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS. 

CERTIDÃO de Num. 12168896 - Pág. 1, o Requerido MUNICÍPIO de SINOP 

deixou decorrer o prazo sem oferecer CONTESTAÇÃO. A parte Autora 

apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do 

Requerido e reiterando seus pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me 

em conclusão. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos 

jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os 

documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DO MÉRITO Inicialmente, cumpre 

anotar que o MUNICÍPIO DE SINOP NÃO ofertou CONTESTAÇÃO no prazo 

legal, consoante CERTIDÃO acostada aos autos, razão pela qual o mesmo 

reputa-se REVEL, contudo em se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, nos 

termos do art. 345 do Código Processual Civil1, NÃO se pode falar em 

CONFISSÃO FICTA, NÃO produzindo os EFEITOS da REVELIA. Superado 

tal esclarecimento, passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. 
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Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 
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produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 
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impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008306-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGNEIA LUCIANA LOPES DE SIQUEIRA HASSELSTROM (AUTOR(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008306-20.2017.8.11.0015 AUTOR(A): AGNEIA LUCIANA LOPES DE 

SIQUEIRA HASSELSTROM RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP, visando o reconhecimento do direito à percepção de vantagens 

pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento e sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Aduz a inicial que a parte Autora foi 

admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada através de 

portaria para o quadro efetivo de servidores públicos municipais. 

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para a parte 

Autora não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% 

(dois por cento) de cada ano de atividade exercida, tampouco sua 

incidência sob o 13º salário e férias. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 

de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, 

conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base 

de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, 

até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual 

não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o 

recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na 

modalidade vertical, bem como sua incidência sob o 13º salário e férias. 

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando 

textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. CERTIDÃO de Num. 12168756 - Pág. 1, o 

Requerido MUNICÍPIO de SINOP deixou decorrer o prazo sem oferecer 

CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias 

do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos 

jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os 

documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DO MÉRITO Inicialmente, cumpre 

anotar que o MUNICÍPIO DE SINOP NÃO ofertou CONTESTAÇÃO no prazo 

legal, consoante CERTIDÃO acostada aos autos, razão pela qual o mesmo 

reputa-se REVEL, contudo em se tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, nos 

termos do art. 345 do Código Processual Civil1, NÃO se pode falar em 

CONFISSÃO FICTA, NÃO produzindo os EFEITOS da REVELIA. Superado 

tal esclarecimento, passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. DO 

ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO 

DE CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 
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Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 

contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1o Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2o A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinqüenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1o Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2o do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado” (AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. 

Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, 

desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 

15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo), sendo desnecessárias repetidas juntadas, em 

razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, denota-se, em análise 

aos mencionados processos legislativos, que a Lei Municipal nº 663/2001 

entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em seu próprio bojo, 

precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos financeiros a partir de 

01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi ofertada a contestação, 

ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período indiciado para realização 

dos efeitos, a Administração Pública apenas informou que não foi 

realizada a previsão de dotação orçamentária para as despesas 

insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de dotação 

orçamentária para pagamento da vantagem referente à progressão 

funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, sancionada e 

promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é fundamento 

suficiente para afastar o direito do servidor, desde que preenchido os 

requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista que não pode, 

por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter seu direito 

satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em extrapolação dos 

limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, pois, como já 

explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo deste limite as 

despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o Judiciário não está 

criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente 

determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o 

conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da 

Administração. Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se 

incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO À 

PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Na data da investidura ao cargo, com a entrada em 

exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, 

posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou 

o direito à progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os 

servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por 

promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e 

ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento 

Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, 

deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da 

progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos 

Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As 

linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos 

romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo 

exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações 

relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, 

para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial 

Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop. Nessa perspectiva, nos termos da 

legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada 

após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, de 

acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela 

decorrentes, surtirão a partir de 01/01/02. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 
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seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 

0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro 

de 2002. Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi 

revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre 

outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. DA 

INCIDÊNCIA DOS REFLEXOS SOB A REMUNERAÇÃO É sabido que, 

demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua 

incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados 

como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo 

incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, 

XIV, CF/88. Logo, procedente a pretensão da parte Autora quanto à 

incidência sobre o 13° salário e férias não pagos integralmente. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de a) RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à 

PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 

01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento 

(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 

663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JULHO DE 

2012 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, 

observando a compensação dos valores eventualmente pagos; b) 

RECONHECER o direito da parte REQUERENTE quanto à INCIDÊNCIA dos 

ADICIONAIS sob o 13º salário e férias; c) Correção monetária utilizando o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada 

parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir 

da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 

respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; d) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, 

conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de 

Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas 

respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo 

único, do Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 
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ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001942-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARELISE DA SILVA HOFOMANN (REQUERENTE)

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001942-32.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARELISE DA SILVA 

HOFOMANN REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Diante do teor da juntada 

do documento em Mov. 14270136 , este juízo encaminhou, nesta data, 

e-mail ao setor de contabilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(contabilidade.dap@tjmt.jus.br), solicitando a transferência da importância 

depositada equivocadamente na conta de precatórios em nome do 

Município de Sinop-MT, para a conta do Departamento de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça, a fim de que seja vinculada a quantia aos 

presentes autos, isto em prazo mais exíguo possível, para expedição de 

alvará em favor da exequente; Com efeito, sem maiores delongas, junte ao 

feito cópia do e-mail alhures, bem como aguarde os autos em cartório até 

o aporte da resposta do setor de contabilidade do TJ/MT. Oportunamente, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 28 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008511-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GISLEIA LOURENCO BEZERRA (REQUERENTE)

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008511-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GISLEIA LOURENCO 

BEZERRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Vistos, etc. I - Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em seu nome, 

nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, 

concluso para apreciação do pleito de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 28 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARLI DA SILVA (REQUERENTE)

ROBSON REZENDE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001597-03.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ALINE CARLI DA SILVA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas.” A requerente ALINE 

CARLI DA SILVA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

em face de ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, 

insurgindo-se, em síntese, contra negativação indevida. Aduz a autora 

que compareceu ao estabelecimento da requerida para renegociar uma 

dívida antiga em 7 parcelas de R$ 400,00 (quatrocentos reais), momento 

em que a requerida teria se comprometido em excluir o nome da autora 

dos cadastros de inadimplentes após pagamento da 1ª parcela. Aduz que, 

mesmo após a quitação de 3 parcelas, a requerida não tomou as 

providencias prometidas. Em sua defesa, a requerida combate os fatos 

narrados pela autora, dizendo que a renegociação da dívida não foi feita. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Ao se tratar 

de relação típica de consumo a ela é aplicável a legislação que a rege, a 

qual está condensada no Código de Defesa do Consumidor que estipula 

em seu art. 6º, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova 

quando houver verossimilhança da alegação ou quando o consumidor for 

hipossuficiente. Sob esse prisma probatório cumpre a ré provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil). Em que pese isto, a autora deixa de apresentar 

fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, pois trata-se de 

prova negativa por parte da requerida. Considero insuficientes as 

alegações e recibos apresentados pela autora, pois não possuem o 

condão de demonstrar que a dívida foi, de fato, renegociada e também não 

comprovam quitação integral da dívida originária. Neste mesmo sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE PROVA A 

RESPEITO DAS TESES DA DEMANDANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA QUE REQUER AO MENOS INDÍCIO DE PROVA DOS FATOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, ART. 6º, INC. VIII. RECURSO PROVIDO. Em que pese o art. 

6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor prever a possibilidade de 

inversão do ônus da prova, o juiz não está obrigado a fazê-lo, além de 

essa disposição não dispensar o autor da demanda de provar, ao menos 

minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, 

I, do Código de Processo Civil. [...] (TJ-SC - AC: 20130902247 SC 

2013.090224-7 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de 

Julgamento: 24/11/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado) O 

julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações 

feitas pelas partes. O artigo 130 do Código de Processo Civil não impõe ao 

juiz o dever de trazer ao feito elemento de prova que as partes não 

tiveram a atenção de carrear aos autos, sendo ônus dos litigantes o 

cumprimento da determinação constante do artigo 333 na busca da 

comprovação de suas alegações. Sendo assim, diante da ausência de 

documentos acostados aos autos, entendo que não houve qualquer 

atitude ilícita praticada pela requerida, sendo imperioso o indeferimento dos 

pedidos elencados na exordial. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para, via de 

consequência, DECLARAR EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011337-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

WELLITON JOSE DOMINGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (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 09:00. Quarta-feira, 29 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011481-05.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIRANE BORTOLANZA GAIAO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

IRACI MORETTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (REQUERIDO)

LIRANE BORTOLANZA GAIAO (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca do comprovante de pagamento juntado nos 

autos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002160-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA LEMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

LILIANE RANECO (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002160-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO SANTANA LEMES DE 

CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Em atenção 

ao princípio do contraditório, INTIME-SE o requerente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE conforme previamente aduzido pelo 

requerido em ID. 11767727, bem como acoste aos autos a integralidade 

dos holerites a fim de se verificar eventual desconto indevido e/ou 

documentos que entender necessários para o deslinde do feito, sob pena 

de preclusão; Decorrido o prazo supra, com o sem manifestação, 

certifique e façam os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010332-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSIKA FERNANDA DA CRUZ CAMPINAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010332-03.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO EXECUTADO: JESSIKA FERNANDA DA 

CRUZ CAMPINAS Vistos, etc. Em que pese petitório de penhora nos autos 

(Id 11748074) , verifico que o nobre advogado não colacionou aos autos 

documentos e informações indispensáveis para analise do pedido, qual 

seja, a planilha de cálculo atualizado do débito exequendo,. Com efeito, 

INTIME-SE a para exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularize o pedido, sob pena de, em assim não procedendo, o feito ser 

arquivado. Oportunamente conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Às providências. 

SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013040-60.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARI GALLERT (EXEQUENTE)

HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 29 de agosto de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011039-73.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACILDO PEDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011039-73.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: CLESIO ANTONIO SOUSA 

CARVALHO FILHO EXECUTADO: JACILDO PEDRO DE OLIVEIRA Vistos, 

etc. Em que pese petitório de penhora nos autos (Id 11776906) verifico 

que o nobre advogado não colacionou aos autos documentos e 

informações indispensáveis para analise do pedido, qual seja, a planilha 

de cálculo atualizado do débito exequendo. Com efeito, INTIME-SE a para 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize o pedido, sob 

pena de, em assim não procedendo, o feito ser arquivado. Oportunamente 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente 

como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Às providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008956-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO MARCIO TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008956-67.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: ELISANDRO MARCIO 

TEIXEIRA Vistos etc. I – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, MANIFESTE-SE quanto à certidão do oficial de justiça, 

bem como traga aos autos o endereço atualizado ou dados suficientes 

que permita localizar o executado para efetivação da citação/intimação, 

requerendo, ao final, o que entender de direito, sob pena de extinção e 

ARQUIVAMENTO do feito; II – Ademais, DESENTRANHE-SE o petitório de 

ID. 11115744 eis que relativo a feito diverso e por consectário, TORNO 

SEM EFEITO o despacho de ID. 14764048; III - Após, de tudo CERTIFICADO, 

tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1004661-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

SONIA ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004661-84.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SONIA ALVES FEITOSA 

REQUERIDO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos, etc. 

DEFIRO o postulado pelo exequente, tendo em vista que restaram 

infrutíferas as demais tentativas de satisfação do integral do débito 

perseguido na presente execução. À vista disso, DETERMINO: I - 

EXPEÇA-SE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para saldar o débito em execução, no 

endereço informado pelo exequente em ID. 13295498, atentando-se a 

ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do Código de 

Processo Civil; II - Uma vez restando frutífera a penhora, INTIME-SE o 

executado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de DEFESA, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil; III - Desde 

já, restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012069-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILO LIBERATO RAUBER (REQUERENTE)

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a parte Executada para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

decisão/sentença proferida nos autos, no prazo de 10 dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que será certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, será expedido o competente ALVARÁ nos termos da 

determinação constante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010975-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ADRIANO MENDES DE PAULO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. F. BORGES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010975-46.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ADRIANO MENDES DE PAULO 

EXECUTADO: P. S. F. BORGES EIRELI - ME Vistos, etc. DEFIRO 

parcialmente o postulado pelo exequente, tendo em vista que restaram 

infrutíferas as demais tentativas de satisfação integral do débito 

perseguido na presente execução. Sendo assim, DETERMINO: I - 

EXPEÇA-SE MANDADO de CONSTATAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para saldar o débito em execução, no 

endereço informado pelo exequente em ID. 14161918, atentando-se a 

ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do Novo Código de 

Processo Civil; II – Ademais, DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça 

CERTIFIQUE se as motocicletas indicadas no petitório retro, são utilizadas 

em favor da empresa executada, identificando, inclusive, se trata-se de 

propriedade ou posse, uma vez que restou infrutífera a busca de veículos 

realizada em 18/10/2017 através do sistema RENAJUD (ID. 10572373); III - 

Uma vez restando frutífera a penhora, INTIME-SE a empresa executada, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de DEFESA, 

nos termos do art. 915 do Novo Código de Processo Civil; IV - Desde já, 

restando infrutífera a diligência, retornam-me os autos conclusos, para 

análise quanto ao pleito de penhora on-line. Serve a presente decisão 

como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 29 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007975-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ (ADVOGADO(A))

E P DE C CARDOSO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007975-38.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: E P DE C CARDOSO & CIA 

LTDA - ME EXECUTADO: APOLIANE GISELY DA SILVA Vistos, etc. 

DEFIRO o postulado pelo exequente, tendo em vista que restaram 

infrutíferas as demais tentativas de satisfação integral do débito 

perseguido na presente execução. À vista disso, DETERMINO: I - 

EXPEÇA-SE MANDADO DE CONSTATAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO de 

tantos bens quantos bastem para saldar o débito em execução, no 

endereço informado pelo exequente em ID. 12791271, atentando-se a 

ordem de IMPENHORABILIDADE disposta no art. 833 do Código de 

Processo Civil; II - Uma vez restando frutífera a penhora, INTIME-SE o 

executado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de DEFESA, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil; III - Desde 

já, restando infrutífera a diligência, intime-se o exequente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. 

Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO/OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLEITON FERREIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004677-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SONIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS (ADVOGADO(A))

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008484-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BUOSI FRANCISCO (REQUERENTE)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008484-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IGOR BUOSI FRANCISCO 

REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante 

pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que 

entende necessários a comprovação de suas alegações. Pugna pela 

antecipação da tutela, para que seja excluída a negativação de seus 

dados, ao argumento de o débito é indevido. Pois bem. Da análise da 

exposição fática, verifico que o autor merece o deferimento da medida 

liminar, ante a impossibilidade de se produzir prova negativa. É nesse 

sentido a decisão referente ao Agravo de Instrumento n.º 131178/2009, 

DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO, Data do Julgamento 

03/03/2010, Data da publicação no DJE 17/03/2010, conforme ementa 

segue transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

COM PEDIDO DE LIMINAR - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE NEGATIVAÇÃO 

DE CRÉDITO - PROVA NEGATIVA - RECURSO PROVIDO. Tendo a parte 

ingressado com ação em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do 

débito sob fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte 

adversa, deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. 

Não se pode exigir do autor a produção de prova negativa.(grifo nosso). 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DE 

DUPLICATA - EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO 

TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA ? RECURSO PROVIDO.Se 

o fundamento de inexigibilidade do título protestado for a inexistência de 

relação jurídica subjacente à cártula, o pedido de suspensão do protesto 

deve ser submetido ao juiz da causa.?Tendo a parte ingressado com ação 

em que pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito sob 

fundamento de que nunca manteve relação jurídica com a parte adversa, 

deve ser excluído seu nome dos bancos negativos de dados. Não se pode 

exigir do autor a produção de prova negativa.?(TJMT, RAI nº 

131178/2009)(grifei, negritei) (AI, 125804/2012, DES.MARCOS MACHADO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 20/02/2013, Data da 

publicação no DJE 01/03/2013) A jurisprudência pátria tem pontificado 

como flagrantemente abusivo o lançamento dos dados cadastrais de 

consumidor nos cadastros e registros da SERASA e SPC, quando o débito 

encontra-se em discussão judicial. É exatamente esta a hipótese: o débito, 

segundo se alega é inexistente, foi trazido à discussão, neste processo, 

não se podendo de antemão admitir a positivação, ato unilateral adotado 

como meio coativo e que gera graves restrições comerciais ao usuário, 

parte hipossuficiente na relação de consumo. Assim sendo, repetindo que 

o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que nenhum prejuízo 

sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode ignorar os maléficos 

efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, que advêm ao devedor 

em virtude da positivação atacada, lanço mão do que dispõe o artigo 300 

do Código de Processo Civil, e defiro a liminar. 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 para que a requerida DETERMINANDO 

a EXCLUSÃO do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, 

INTIME-SE a requerida para que cumpra a presente decisão e ainda, 

ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do reclamante até ulterior 

deliberação deste juízo. 2. EXPEÇA-SE ofício ao cadastro negativista 

(SCPC SÃO PAULO), solicitando o cumprimento da presente decisão. 3. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelareclamante 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 de conciliação já designada, oportunidade em que poderão 

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. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a presente decisão 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001184-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SEVERINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001184-87.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: ELIAS SEVERINO Vistos, 

etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não 

quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais 

bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, 

nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia 

da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a 

penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008937-61.2017.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 451 de 529



Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA PELIZARIO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008937-61.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: ANDRESSA PELIZARIO 

SOUZA Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente 

momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência 

sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no 

art. 835, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line 

via BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010247-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON SOARES DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010247-05.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA - ME EXECUTADO: WELLINTON SOARES DE BRITO Vistos, 

etc. I. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; II. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; III. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003214-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAMARIS SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003214-61.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: DAMARIS SOUZA DA SILVA 

Vistos, etc. 1. Tendo em vista que o executado até o presente momento 

não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); 4. Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; 5. Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; 6. E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006631-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

GRACIELLY PAULA ESTEVES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006631-22.2017.8.11.0015. REQUERENTE: GRACIELLY PAULA ESTEVES 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13460171 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor dA exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 28 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013632-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS APARECIDO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013632-70.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MATEUS APARECIDO 

PEREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 
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o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de ID. 

14856771. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento 

n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente 

ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor 

do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 28 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006995-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

PATRICIA GONCALVES CHARLES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

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: 1006611-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

DIRCE ALVES MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (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 demanda proposta por DIRCE ALVES MOURA em face 

de AGUAS DE SINOP S.A na qual, designada a audiência de conciliação a 

parte Requerente não compareceu (id nº 14776118). Em seu lugar 

compareceu à pessoa de DAVID GUIZI MARCELINO munido de procuração 

a este outorgada pela parte Requerente. Em que pese seus argumentos, o 

presente feito comporta extinção com fulcro no art. 51, I da Lei nº 

9.099/95, isto pois, o comparecimento das partes é obrigatório no 

processo, não admitindo-se à qualquer das partes, salvo à pessoa jurídica 

a representação por preposto. Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

REPRESENTAÇÃO DO AUTOR POR TERCEIRO. INCOMPETÊNCIA. 

Impossibilidade de representação processual de pessoa física em sede de 

Juizado Especial Cível. […] (TJRS, Conflito de Competência nº 

70066075219, Segunda Câmara Cível, Rel. João Barcelos de Souza Junior, 

j. 09.09.2015 - grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO. 

PESSOA FÍSICA. OUTORGA DE PROCURAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA. 

IMPOSSIBILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE 

COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE, CONFORME ART. 9º DA LEI Nº 

9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM 

BASE NO ART. 51, INC. I, DA LEI N° 9.099/95. RECURSO PROVIDO.” (TJRS, 

Recurso Cível nº 71003815172, Segunda Turma Recursal Cível , rel. Juiz 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, j. em 08/05/2013 - grifo nosso). 

Ademais, impende destacar o disposto no art. 9º da Lei nº 9.099/95 que 

impõe às partes o comparecimento pessoal como destacado acima. 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 a Tutela de Urgência concedida no presente feito no id nº 

14444856. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006306-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

FABIANO MARQUES MACHADO (REQUERENTE)

LUZIA SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & MARTINS LTDA (REQUERIDO)

ROBSON ANTONIO BOSSA (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 11117315 que homologou o acordo 

entabulado entre as partes (id nº 10747663) e extinguiu o feito. A parte 

Embargante sustenta que o acordo homologado referir-se-ia tão somente 

à relação jurídica entre as partes Requerentes e a parte Requerida, 

BANCO DO BRASIL S.A, devendo o feito prosseguir em face da corré, 

MARTINS & MARTINS LTDA. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Compulsando 

os autos verifica-se que os termos do acordo entabulado entre as partes 

faz menção expressa tão somente à parte Requerida, BANCO DO BRASIL 

S.A, motivo pelo qual o presente recurso comporta acolhimento. Em 

observância ao princípio da celeridade e economia processual, passo a 

análise do mérito da demanda, com fulcro no art. 355, CPC, eis que o feito 

comporta julgamento antecipado. Segundo consta na petição inicial as 

partes Requerentes teria, em virtude de um cartão de crédito 

erroneamente não desbloqueado pela parte Requerida, BANCO DO 

BRASIL S.A, sofrido constrangimentos no estabelecimento comercial da 

parte Requerida, MARTINS & MARTINS LTDA, sendo a primeira parte 

Requerente obrigada a deixar documento de identificação em posse de 

funcionária daquele para dirigir-se até o Banco e efetuar o saque dos 

valores. Todavia, apesar dos argumentos expostos o presente pedido não 

comporta acolhimento. Restando sedimentado que o vício decorreu 

exclusivamente da omissão praticada pela parte Requerida, BANCO DO 

BRASIL S.A, a corré, MARTINS & MARTINS LTDA, não pode ser chamada 

à responsabilizar por circunstância que não deu causa. Ademais, pela 

narrativa apresentada pelas partes Requerentes, não verificou-se 

qualquer excesso na conduta da funcionária da parte Requerida, 

MARTINS & MARTINS LTDA; ao contrário, o vídeo juntado aos autos 

demonstra o primeiro Requerente depositando sua CNH à funcionária da 

parte Requerida, sem quaisquer indícios de que esta tenha lhe coagido. 

Caso fosse tal situação, poderiam as partes Requerentes, ao se 

dispuserem em gravar os atos da parte Requerida, gravado o exato 

momento em que esta dá o comando em exigir a retenção do documento 

de identificação. Não obstante, verifica-se que a segunda parte 

Requerente, não teve qualquer documento retido; uma vez que a narrativa 

fática mostra apenas o primeiro Requerente como o centro dos fatos. Por 

fim, não restou evidenciada qualquer circunstância vexatória, tal como a 

presença de seguranças ou ainda discussão em frente de diversas 

pessoas; pelo vídeo produzido pela parte Requerente verifica-se que o 

local onde se deram os fatos é reservado e distante do fluxo de 

consumidores de modo que não restou demonstrada qualquer ofensa à 
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honra subjetiva destes. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para revogar a sentença 

homologatória de acordo extintiva do feito, quanto à parte Requerida, 

MARTINS & MARTINS LTDA e, no mérito para JULGAR IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela parte Requerente e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1002266-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA CARNIEL STEIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO R MOREIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012402-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO RUBEN BRACHMANN (EXEQUENTE)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL (EXECUTADO)

FABIO ROGERIO MARCAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1012402-78.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: HILARIO RUBEN BRACHMANN 

EXECUTADO: FABIO ROGERIO MARCAL Vistos, etc. Compulsando os 

autos verifico que ante a inércia da executada em proceder com o 

pagamento voluntário da condenação, fora penhorado, via BACENJUD, 

valores em contas bancárias do executado (ID. 11893728). Ademais, 

verifico também, que já fora realizado o levantamento dos valores 

bloqueados em favor do exequente, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO (ID. 14903109). Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte executada impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 924, inciso II, 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. 

Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Após, proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as 

baixas necessárias. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001888-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

TAINARA DE AZEVEDO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001888-66.2017.8.11.0015. REQUERENTE: TAINARA DE AZEVEDO 

FERREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com 

o adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

13572594 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor da exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001915-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

RAFAEL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

DANIEL FRANCA SILVA (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 9377495. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à fundamentação da existência de dano moral. 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, 
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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. Ante a 

tempestividade do Recurso Inominado (id nº 10635911) interposto pela 

parte Requerente no id nº 10295277, RECEBO o RECURSO INOMINADO. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. Em observância ao 

efeito interruptivo dos Embargos de Declaração opostos pela parte 

Requerida (art. 50 da Lei nº 9.099/95), o presente feito somente deverá 

ser remetido à instância recursal, após decorrido o prazo legal sem que a 

parte Requerida também tenha interposto Recurso Inominado, o que 

deverá ser certificado. Decorido o prazo supra sem apresentação de 

recurso inominado pela parte Requerida, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado; ao contrário, 

havendo tal interposição, certifique-se a tempestividade do mesmo e 

intime-se a parte Requerente para apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008678-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

FRANCIELI GONZAGA SILVA (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. 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 INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por FRANCIELI GONZAGA 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. 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 12740496 e 12740506) os quais 

contém, inclusive cópia do mesmo documento de identificação da parte 

Requerente. 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 

onde consta inclusive cópia do documento pessoal do autor, idêntico ao 

apresentado 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). De acordo com 

as provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais, incorrendo em litigância de má-fé. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, 

neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. 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$ 211,44 (duzentos e onze reais e quarenta e quatro 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 4% 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: 1000670-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MACHADO (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (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. 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 ANA PAULA MACHADO 

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 art. 292, §3º, 
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CPC permite ao juiz a correção de ofício do valor da causa quando 

verificar que esta “não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. Desta feita a 

parte Requerente pretende a declaração de inexistência do débito 

cumulada com indenização por danos morais; por consectário lógico, 

ambos os valores compõe o valor da causa. 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 12841496) os quais contém, inclusive 

cópia do mesmo documento de identificação da parte Requerente (id nº 

11579386), por tal motivo, a perícia grafotécnica arguida é desnecessária 

ante a prova colacionada nos autos. 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). De acordo com 

as provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais, incorrendo em litigância de má-fé. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, 

neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. 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, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE o valor da causa para nele 

fazer consta a importância de R$ 10.733,51 (dez mil e setecentos e trinta 

e três reais e cinquenta e um centavos) correspondentes à soma dos 

pedidos formulados pela parte Requerente. Ainda, CONDENO da parte 

parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 4% 

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: 1005245-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

WALLISSON GONCALVES NEREZ (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. 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 WALLISSON 

GONCALVES NEREZ 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 art. 292, §3º, CPC permite ao juiz a correção de ofício do valor da causa 

quando verificar que esta “não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. Desta feita a 

parte Requerente pretende a declaração de inexistência do débito 

cumulada com indenização por danos morais; por consectário lógico, 

ambos os valores compõe o valor da causa. 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 14129882) os quais contém, inclusive 

cópia do mesmo documento de identificação da parte Requerente (id nº 

13279334), por tal motivo, a perícia grafotécnica é desnecessária ante a 

prova colacionada nos autos. 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). De acordo com 

as provas produzidas pela parte Requerida, a parte Requerente alterou a 

verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais, incorrendo em litigância de má-fé. A 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária, 

neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 
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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. 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$ 466,33 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e três 

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. RETIFIQUE-SE o valor da causa 

para nele fazer consta a importância de R$ 10.466,33 (dez mil e 

quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) 

correspondentes à soma dos pedidos formulados pela parte Requerente. 

Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, 

fixado no montante de 4% 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: 1003855-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH (ADVOGADO(A))

GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

FELIPE ZORZAN ALVES (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 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO em face de MONDELEZ LACTA 

ALIMENTOS LTDA. A controvérsia dos autos cinge-se quanto a existência 

de responsabilidade civil e existência de danos morais em decorrência de 

existência de alegado corpo estranho em barra de chocolate consumida 

pela parte Requerente. Em sua petição inicial a parte Requerente aduz que 

adquiriu uma barra de chocolate fabricada pela parte Requerente e que 

dentro desta estaria um palito de dentes o que foi verificado apenas após 

o início do consumo do mesmo. Por seu turno a parte Requerida aduziu 

ausência de danos morais, sustentando pela impossibilidade de que 

referido corpo estranho tenha sido inserido na linha de fabricação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Não havendo arguição de preliminares, nem 

vislumbrando questões de nulidades passo a análise do mérito. Em que 

pese os argumentos apresentados pela parte Requerente a presente 

demanda não prospera. Apesar das fotos e vídeos trazidos aos autos por 

este a ausência de laudo hábil a demonstrar que referido corpo estranho 

estaria dentro do produto enquanto este estava lacrado, bem como a 

inequívoca demonstração de que este estaria impróprio para o consumo 

obstam a procedência dos pedidos. Ainda que diante de uma relação 

consumerista, a inversão do ônus da prova se mostra inviável quando, em 

decorrência da inversão, impõe-se a produção de prova negativa à parte 

contrária. Por fim, em que pese a parte Requerente aduza que tenha 

ingerido o produto, pelas imagens colacionadas aos autos não é possível 

tal conclusão. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO. ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO. CONSUMO 

NÃO COMPROVADO. SEM LAUDO DE INSPEÇÃO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.Mesmo com a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC, imperiosa a 

demonstração mínima dos fatos alegados pela parte requerente para, 

somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução 

processual, ver acolhida a pretensão indenizatória, nos termos do art. 

373, I do NCPC.Ausência de prova de que o produto foi consumido, 

tampouco que ele estava impróprio para consumo.Dano moral não 

configurado.Sentença reformada. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 103692520148110020/2016, Turma Recursal Única, Julgado 

em 21/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016 - grifo nosso). 

CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. RISCO À SAÚDE NÃO 

DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 

INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. No caso dos autos a 

consumidora encontrou um corpo estranho – pedaço de borracha – na 

lasanha adquirida das requeridas, todavia não o ingeriu, tampouco 

comprovou qualquer outro tipo de constrangimento, situação vexatória ou 

qualquer outra violação a direito de personalidade.Embora seja 

desagradável encontrar um corpo estranho num alimento, tal fato não 

configura o dano moral quando não resultar violado direito de 

personalidade.A situação noticiada na inicial não agrediu o foro íntimo da 

parte recorrente, tampouco causou qualquer lesão a bens como honra, 

intimidade, dignidade ou a qualquer outro direito da personalidade a ponto 

de caracterizar o dano moral.Sentença de improcedência mantida. (TJMT, 

Procedimento do Juizado Especial Cível 128562520148110001/2015, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2015, Publicado no DJE 

06/11/2015 - grifo nosso). Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte Requerente e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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: 1001600-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDRAS QUEIROZ DA COSTA (REQUERENTE)

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

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. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO 

proposta por EDRAS QUEIROZ DA COSTA em face de TELEFÔNICA 

BRASIL 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 13189605) os quais contém, inclusive 

cópia do mesmo documento de identificação da parte Requerente que 

apresenta correspondência com o documento apresentado por este na 

petição inicial (id nº 12054460), por tal motivo, a perícia grafotécnica é 

desnecessária ante a prova colacionada nos autos. 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 
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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. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se 

valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide 

temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. 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$ 447,85 (quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta 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 4% 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: 1001832-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA (ADVOGADO(A))

LAERCIO STUMF RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001832-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAERCIO STUMF RIBEIRO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO oposta por BANCO BRADESCO SA visando 

a declaração de inexistência de saldo remanescente, para que o depósito 

em garantia (R$ 152,61) seja restituído à Embargante por meio de 

expedição de competente alvará. Aduziu a parte Embargante que houve a 

integral satisfação da condenação através dos depósitos judiciais na 

quantia de R$4.553,53 e R$2.000,00; bem como alega que o valor 

depositado de R$ 152,61 tem como finalidade a GARANTIA DO JUÍZO, de 

modo que não poderá ser levantado pelo exequente/embargado. 

Oportunizado o contraditório a parte Embargada concordou com os 

cálculos apresentados pela parte Embargante e postulou pelo 

levantamento dos montantes de R$4.553,53 e R$2.000,00. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

determinando a) expedição de ALVARÁ, em favor da parte 

Executada/Embargante, BANCO BRADESCO SA, no valor de R$ 152,61 

(cento e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos); b) expedição 

de ALVARÁ, do saldo remanescente (R$4.553,53 e R$2.000,00), à parte 

Exequente/Embargada, LAERCIO STUMF RIBEIRO, conforme dados 

bancários informados no id nº 13613757; c) efetivada as transferências 

bancárias DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de 

Processo Civil. INTIME-SE as partes para, nos termos do Provimento n. 

68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresentem 

impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 

10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação destas, o que 

deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o 

prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se os competentes 

ALVARÁS dos valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em 

favor das partes conforme alhures mencionado. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO. Às providências. SINOP, 29 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002775-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARDUINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

AROLDO MONSO ARDUINI (REQUERENTE)

ADI PEDROSA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

ELISANGELA BRUNA DA SILVA (REQUERIDO)

GUSTAVO CRESTANI FAVA (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1002775-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARDUINI & CIA LTDA - ME, 

AROLDO MONSO ARDUINI REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., 

ELISANGELA BRUNA DA SILVA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 13904153 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN QUINTILHANO DA COSTA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1000514-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: WILLIAN QUINTILHANO DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Com 

efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da 

parte Requerente para levantamento do valor indicado no id nº 13970395. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor 

da parte exequente. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da 

Lei 9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes 

da sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008335-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (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 12130601 que julgou improcedente o pleito. 

É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos os presentes Embargos 

comporta acolhimento, pois ainda que a parte Requerida tenha 

comparecido à audiência de conciliação (id nº 10068504) não apresentou 

defesa no prazo legal. Atento ainda pela divergência de fundamentação 

entre o caso narrado na petição inicial e o utilizado para embasar a 

sentença. Em observância ao princípio da celeridade e economia 

processual, passo a análise do mérito da demanda, com fulcro no art. 355, 

CPC, eis que o feito comporta jugalmento antecipado. Segundo consta nos 

autos, a parte Requerente promoveu AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO 

JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em face da parte Requerida aduzindo que solicitou o 

cancelamento do contrato existente entre as partes; por tais razões 

entende que a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes seria 

indevida. Uma vez que a parte Requerida não apresentou contestação no 

prazo legal, com fulcro no art. 344, NCPC, DECRETO a REVELIA desta. A 

existência de relação jurídica entre as partes é incontroversa, restando 

somente a apuração quanto à regularidade da inscrição. Uma vez que a 

parte Requerente afirmou que solicitou o cancelamento era seu ônus 

probatório trazer aos autos. Não obstante, igualmente não se impõe a 

procedência da demanda, em observância à Súmula 385, STJ, pois o 

extrato de negativações juntado aos autos (id nº 8759393) evidencia a 

existência de diversas outras inscrições sem que a parte Requerente 

tenha demonstrado, ao menos que estas estaria em discussão judicial. 

Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e 

DOU-LHES PROVIMENTO para revogar a sentença extintiva do feito de id 

nº 12130601 e, no mérito para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte Requerente e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE ofício aos órgãos 

de proteção ao crédito, para que procedam com a exclusão do nome da 

parte Requerente do rol de inadimplentes tão somente pelo débito 

discutidos nos presentes autos. 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: 1004585-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI WERLANG RODRIGUES (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO 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 ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

GEOVANI WERLANG RODRIGUES em face de CLARO 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 art. 292, §3º, CPC permite ao juiz a correção de ofício 

do valor da causa quando verificar que esta “não corresponde ao 

conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido 

pelo autor”. Desta feita a parte Requerente pretende a declaração de 

inexistência do débito cumulada com indenização por danos morais; por 

consectário lógico, ambos os valores compõe o valor da causa. A parte 

Requerente aduziu em sua petição inicial que adimpliu com todos os 

débitos em aberto; contudo, não trouxe aos autos nenhum comprovante 

do adimplemento dos valores; nem especificou até quando teria sido 

cliente desta. Ora, se a parte Requerente confirma a existência de relação 

jurídica entre as partes, o ônus em provar o adimplemento dos débitos lhe 

incumbe, pois tratar-se-ia do fato constitutivo de seu direito. Neste 

aspecto, prova do pagamento, não admite-se a inversão do ônus da 

prova. Ademais, se efetuou o cancelamento da linha telefônica e adimpliu 

os débitos, como reitera em sua impugnação à contestação, lhe incumbia 

trazer aos autos, cópia das faturas quitadas, bem como informar a data 

em que solicitou referido cancelamento. 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 13810138) e faturas em aberto (id nº 

13810142). 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, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. RETIFIQUE-SE o valor da causa para nele fazer consta a importância 

de R$ 10.423,47 (dez mil e quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e 

sete centavos) correspondentes à soma dos pedidos formulados pela 

parte Requerente. 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: 1006830-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE SOARES (REQUERENTE)

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006830-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SOLANGE SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 
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verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos. 

Com efeito, torno sem efeito a decisão de Mov. 14274900, eis que não 

deliberou quanto a homologação da transação e nem quanto a expedição 

do valor depositado nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ em favor da parte Requerente 

para levantamento do valor indicado no id nº 13970299. . INTIME-SE a 

parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e 

Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou 

recurso quanto a presente decisão, no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o 

prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ em favor da parte 

exequente. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 

9.099/95). Consigno que não há necessidade de intimação das partes da 

sentença homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do 

FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 29 de agosto de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013830-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA (ADVOGADO(A))

ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

SABRINA TOCHETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013830-95.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 14113047 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 29 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (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. 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 RECLAMATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SEBASTIAO DA SILVA em face de CLARO 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. Inicialmente a parte Requerente afirmou em sua 

petição inicial que “não firmou nenhum tipo de contrato de prestação de 

serviços com a empresa Ré, ou seja, não possuindo qualquer tipo de 

relação de consumo”; já em sede de impugnação à contestação se 

contradiz ao afirmar que “em exordial em nenhum momento o Autor alega 

desconhecer ter havido qualquer tipo de relação com a Ré, logo, 

desconhece por completo a dívida em si”. 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 12824098). Contrato este que, em 

sede de contestação a parte Requerida confirma sua validade, por tal 

motivo, a perícia grafotécnica é desnecessária ante a prova colacionada 

nos autos. 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). O referido 

contrato comprova a contratação, pela parte Requerente, do plano CLARO 

MAX 5GB + 500 min; plano este mencionado nas faturas em aberto 

anexadas aos autos (id nº 12824119, 12824117, 12824115 e 12824112) e 

possuem o número da conta como sendo 101609029, numeral este 

informado no extrato de negativação contido nos autos (id nº 11608287). 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se 

valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide 

temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 
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exercício irresponsável do direito. 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$ 1.868,80 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta 

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 em 60% (sessenta por 

cento) do valor do salário mínimo à época da distribuição do feito, em 

observância ao disposto no art. 81, §2º, CPC, uma vez que a parte 

Requerente atribuiu à sua causa apenas a importância de R$ 1.215,42 (um 

mil e duzentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), bem como ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), nos termos do art. 85, 

§2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005225-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR DOS REIS VIEIRA (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (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 DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JULIMAR DOS REIS 

VIEIRA 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 art. 292, §3º, 

CPC permite ao juiz a correção de ofício do valor da causa quando 

verificar que esta “não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. Desta feita a 

parte Requerente pretende a declaração de inexistência do débito 

cumulada com indenização por danos morais; por consectário lógico, 

ambos os valores compõe o valor da causa. 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 14079152 e 14079108) os quais 

contém, inclusive cópia do mesmo documento de identificação da parte 

Requerente (id nº 13273325 e 13273332), por tal motivo, a perícia 

grafotécnica é desnecessária ante a prova colacionada nos autos. 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. (TJMT, Procedimento do 

Juizado Especial Cível 347282520168110002/2018, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018 - grifo nosso). 

De acordo com as provas produzidas pela parte Requerida, a parte 

Requerente alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais, incorrendo em litigância de 

má-fé. A legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se 

valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide 

temerária, neste sentido. DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de 

inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter 

ressarcitório, mas apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o 

exercício irresponsável do direito. 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$ 309,15 (trezentos e nove reais e quinze 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. RETIFIQUE-SE o valor da causa para nele fazer 

consta a importância de R$ 10.309,15 (dez mil e trezentos e nove reais e 

quinze centavos) correspondentes à soma dos pedidos formulados pela 

parte Requerente. Ainda, CONDENO da parte parte Requerente em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 4% 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 196954 Nr: 61-42.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 O Ministério Público Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, 

denunciou ELISANGELA SILVA DOS SANTOS, devidamente qualificada 

nos autos, dando-a como incursa nas penas do artigo 121, §2°, I, III e IV do 

Código Penal e art. 244-B, §2° da Lei 8.069/90, por três vezes, em 

concurso formal com a incidência do concurso material entre os crimes de 

homicídio e corrupção de menores.

A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas e inquérito policial, foi 

recebida na data de 16/01/2014 (fls. 510/514), oportunidade em que foi 

decretada a prisão preventiva da acusada.

Embora não tenha sido localizada para citação, a acusada apresentou 

resposta à acusação às fls. 523/538, por meio de advogado constituído.

Designo sessão para julgamento do acusado pelo Tribunal Popular do Júri, 

a realizar-se no dia 19 /03 /2019 , com início às 08h30min.

Intimem-se o réu, seu Defensor e o ilustre Representante do Ministério 
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Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para serem 

ouvidas em plenário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 324479 Nr: 5973-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 Por todo o exposto, julgo procedentes os fatos narrados na denúncia de 

fls. 02/03-verso, para:CONDENAR FRANCISCO AFONSO KREPSZ, 

brasileiro, nascido em 03/10/1990, na cidade de Cuiabá/MT, filho de Altair 

Afonso Krepsz e Marilene Aparecida Krepsz, RG n. 1985095-6 SSP/MT, 

residente na Rua Abacateiros, n. 131, Bairro Jardim Jacarandás, nesta 

cidade, atualmente segregado na Penitenciária Ferrugem (nesta cidade), à 

pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado, por ter violado a 

norma penal incriminadora prevista no artigo 217-A do Código Penal, com 

as implicações da Lei n. 8.072/90.Condeno o sentenciado ao pagamento 

das custas e das despesas processuais.O sentenciado deverá aguardar 

o trânsito em julgado segregado, haja vista que assim permaneceu durante 

a instrução processual, robustecendo-se os motivos da prisão com os 

fundamentos desta sentença condenatória, com regime inicialmente 

fechado, fato concreto motivador da permanência no ergástulo.Inaplicável 

o inciso IV, do art. 387, do CPP, diante da natureza do delito.Nos termos do 

artigo 201, §2º, do CPP, comunique-se a vítima, por meio de seus 

representantes legais, para ciência desta sentença.Com o trânsito em 

julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados (ofício ao 

SINIC – Departamento da Polícia Federal) e expeça-se, com urgência, a 

guia de execução penal, observando-se os requisitos dos artigos 105 e 

106 da LEP, remetendo-a ao Juízo das Execuções Penais desta Comarca 

(3ª Vara Criminal).Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na 

forma de costume e informe, através do Sistema INFODIP, o Tribunal 

Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, III).Nos termos do item 7.15.21 

da CNGC/MT, comunique-se a Direção da Penitenciária Ferrugem, que 

custodia o sentenciado, bem como, nos termos dos artigos 1.743 e 1.744 

da CNGC/MT, entregue-se ao sentenciado cópia da “Cartilha do Apenado”, 

sob recibo, a ser colhida a assinatura de recebimento pelo senhor Oficial 

de Justiça.....

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 296602 Nr: 6336-02.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, QUE INTIMO o advogado do réu para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, nos termos da ordem judicial de f. 159.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 274615 Nr: 12863-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR MARTINS MIRANDA JUNIOR, CÍCERO 

LEANDRO DOS SANTOS FILHO, LEONARDO DE JESUS, PEDRO CESAR DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DENER FELIZARDO - OAB:21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, em atendimento aos requerimentos do Ministério 

Público às fls.630/630v, que os advogados do réu PEDRO CESAR DE 

JESUS foram intimados da sentença de fls. 463/507 em 16/082017, 

conforme consta na certidão à f. 550.

CERTIFICO, ainda, que remeto os autos à expedição de edital para 

intimação da sentença aos réus PEDRO CESAR DE JESUS e LEONARDO 

DE JESUS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274615 Nr: 12863-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR MARTINS MIRANDA JUNIOR, CÍCERO 

LEANDRO DOS SANTOS FILHO, LEONARDO DE JESUS, PEDRO CESAR DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

DENER FELIZARDO - OAB:21678, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - 

OAB:16.428/MT, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEONARDO DE JESUS, Rg: 2431976-7, 

Filiação: Pedro de Jesus e Terezinha da Parecida da Rosa de Jesus, data 

de nascimento: 11/06/1998, brasileiro(a), natural de Campos Novos-SC, 

solteiro(a), estudante, lavador de carros, entregador, Telefone 

9642-2480-mãe e atualmente em local incerto e não sabido PEDRO CESAR 

DE JESUS, Cpf: 03332928120, Rg: 1979909-8, Filiação: Pedro de Jesus e 

Terezinha Aparecida da Rosa de Jesus, data de nascimento: 06/09/1991, 

brasileiro(a), convivente, operador de guilhotina, pintor, empresár, 

Telefone 66-9642-2480. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado CÍCERO 

LEANDRO DOS SANTOS FILHO, vulgo “Leandro”, brasileiro, casado, 

desempregado, natural de São Miguel dos Campos/AL, nascido aos 27 de 

setembro de 1982, filho de Cícero Leandro dos Santos e Antônia Jorge de 

Albuquerque, atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, nas 

penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e ABSOLVÊ-LO, das penas do 

art. 35, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP; CONDENAR 

o acusado ALTAIR MARTINS MIRANDA JUNIOR, brasileiro, casado, 

serviços gerais, natural de Caçu/GO, nascido aos 20 de fevereiro de 

1993, filho de Altair Miranda dos Santos e Suérica Pereira Martins, 

atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, nas penas do art. 

33, caput, da Lei 11.343/06, e ABSOLVÊ-LO, das penas do art. 35, da Lei 

11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do CPP; CONDENAR o acusado 

LEONARDO DE JESUS, vulgo “Leo”, brasileiro, solteiro, natural de Campos 

Novos/SC, nascido aos 11 de junho de 1998, filho de Terezinha Aparecida 

da Rosa de Jesus e Pedro de Jesus, atualmente segregado no ergástulo 

público desta urbe, nas penas dos art. 33, caput, e 35, c.c. art. 40, VI, 

todos da Lei 11.343/06 e art. 2º, caput, da Lei 12850/13; CONDENAR o 

acusado PEDRO CÉSAR DE JESUS, brasileiro, convivente, natural de 

Campos Novos/SC, nascido aos 06 de setembro de 1991, filho de Pedro 

de Jesus e Terezinha Aparecida Rosa de Jesus, atualmente segregado no 

ergástulo público desta urbe, nas penas dos art. 33, caput, e 35, c.c. art. 

40, VI, todos da Lei 11.343/06 e art. 2º, caput, da Lei 12850/13.Passo a 

elaborar a dosimetria de penaQuanto ao acusado CÍCERO LEANDRO DOS 

SANTOS FILHOA pena prevista para o referido crime tipificado no art. 33 

da Lei de Drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) 

dias-multa.Em respeito ao preceito constitucional insculpido no artigo 5º, 

inciso XLVI, da CF/88, passo a dosar a pena a ser imposta ao réu 

observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as circunstâncias 

legais (atenuantes e agravantes) e as causas de diminuição ou aumento 

de pena.Tenho como preponderantes as seguintes circunstâncias judiciais 
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insculpidas no art. 59 do CP: verifica-se que no tocante à culpabilidade, é 

normal à espécie nada tendo a se valorar. Não registra antecedentes 

criminais. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade e 

conduta social; o motivo da infração foi ditado pelo desejo de auferir lucro 

fácil, às custas da degradação físico-psíquica alheias; as consequências 

são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta frente a 

delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas, no entanto, 

referem-se ao próprio tipo penal.No tocante às circunstâncias especiais, 

previstas no artigo 42, da Lei n°11.343/2006, verifico que a quantidade 

das drogas se mostra preponderante, visto que se trata da quantia de 

49.985,2g (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco gramas e 

dois decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, 

todavia deixo de valorá-la neste momento, razão pela qual fixo a pena 

base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a 

circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, 

III, “d”, do CP, todavia deixo de aplicá-la em razão da pena-base já se 

encontrar no mínimo legal, a teor da súmula 231, do STJ.Finalmente, na 

terceira etapa da dosimetria da pena, vislumbra-se a causa de diminuição 

de pena prevista no § 4º do artigo 33 da novel Lei de Entorpecentes, 

porém em razão da quantidade da substância entorpecente maconha 

49.985,2g (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco gramas e 

dois decigramas) diminuo a pena em 1/6, chegando a pena de 03 (três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos, considerando como pena definitiva em razão da 

ausência de causa de aumento. De acordo com o disposto no artigo 387, 

§2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, 

se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No 

entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não 

ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de 

promover o referido cálculo.No que tange ao regime inicial de cumprimento 

de pena, em atenção ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal, no Habeas Corpus n°111840, em 27/06/2012, no qual o Plenário 

da Suprema Corte declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do 

artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei. 8.072/90, com redação dada pela Lei 

n°11.464/2007, que determinava o regime inicial fechado para o 

cumprimento de pena por crime de tráfico e com fundamento no princípio 

da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI), aplico no caso em 

comento as regras gerais estabelecidas no artigo 33, do Código Penal 

Brasileiro.Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da pena referente 

ao acusado será o aberto, com fundamento no artigo 33, §2°, alínea “c”, 

do Código Penal. No tocante à substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, em que pese até pouco tempo esta Magistrada 

tenha sustentado posicionamento diverso, ante o advento da Resolução 

n.º05/2012, do Senado Federal, na qual foi excluída a anterior vedação 

prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, bem como diante da 

pacificação desse entendimento pelos Tribunais pátrios, inclusive pelo 

nosso Tribunal de Justiça, a exemplo da Apelação n°84919/2013, julgado 

na data de 20/05/2014, de Relatoria do Desembargador Rondon Bassil 

Dower Filho, passo a análise da possibilidade da substituição da pena 

privativa de liberdade. No caso dos autos, analisando o artigo 44 do 

Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve 

violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal lhes são favoráveis, sendo recomendável a substituição em 

razão de as penas restritivas de direitos serem adequadas para promover 

a recuperação do condenado. Assim, determino a substituição da pena 

privativa de liberdade do réu por 2 (duas) restritivas de direitos, 

consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 

(uma) hora por dia de condenação e limitação de final de semana, na 

forma do artigo 48, do Código Penal, ambas em local a ser estabelecido 

pelo Juízo das Execuções Penais.Assim, faculto ao acusado recorrer em 

liberdade, pelo que determino a imediata expedição de alvará de soltura, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Quanto ao acusado ALTAIR 

MARTINS MIRANDA JUNIORA pena prevista para o referido crime tipificado 

no art. 33 da Lei de Drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão 

e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) 

dias-multa.Em respeito ao preceito constitucional insculpido no artigo 5º, 

inciso XLVI, da CF/88, passo a dosar a pena a ser imposta ao réu 

observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as circunstâncias 

legais (atenuantes e agravantes) e as causas de diminuição ou aumento 

de pena.Tenho como preponderantes as seguintes circunstâncias judiciais 

insculpidas no art. 59 do CP: verifica-se que no tocante à culpabilidade, é 

normal à espécie nada tendo a se valorar. Não registra antecedentes 

criminais. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade e 

conduta social; o motivo da infração foi ditado pelo desejo de auferir lucro 

fácil, às custas da degradação físico-psíquica alheias; as consequências 

são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta frente a 

delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas, no entanto, 

referem-se ao próprio tipo penal.No tocante às circunstâncias especiais, 

previstas no artigo 42, da Lei n°11.343/2006, verifico que a quantidade 

das drogas se mostra preponderante, visto que se trata da quantia de 

49.985,2g (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco gramas e 

dois decigramas) de substância entorpecente denominada maconha, 

todavia deixo de valorá-la neste momento, razão pela qual fixo a pena 

base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a 

circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, 

III, “d”, do CP, todavia deixo de aplicá-la em razão da pena-base já se 

encontrar no mínimo legal, a teor da súmula 231, do STJ.Finalmente, na 

terceira etapa da dosimetria da pena, vislumbra-se a causa de diminuição 

de pena prevista no § 4º do artigo 33 da novel Lei de Entorpecentes, 

porém em razão da quantidade da substância entorpecente maconha 

49.985,2g (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e cinco gramas e 

dois decigramas) diminuo a pena em 1/6, chegando a pena de 03 (três) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos, considerando como pena definitiva em razão da 

ausência de causa de aumento. De acordo com o disposto no artigo 387, 

§2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal 

condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, 

se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No 

entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não 

ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de 

promover o referido cálculo.No que tange ao regime inicial de cumprimento 

de pena, em atenção ao julgamento proferido pelo Supremo Tribunal 

Federal, no Habeas Corpus n°111840, em 27/06/2012, no qual o Plenário 

da Suprema Corte declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do 

artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei. 8.072/90, com redação dada pela Lei 

n°11.464/2007, que determinava o regime inicial fechado para o 

cumprimento de pena por crime de tráfico e com fundamento no princípio 

da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI), aplico no caso em 

comento as regras gerais estabelecidas no artigo 33, do Código Penal 

Brasileiro.Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da pena referente 

ao acusado será o aberto, com fundamento no artigo 33, §2°, alínea “c”, 

do Código Penal. No tocante à substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, em que pese até pouco tempo esta Magistrada 

tenha sustentado posicionamento diverso, ante o advento da Resolução 

n.º05/2012, do Senado Federal, na qual foi excluída a anterior vedação 

prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, bem como diante da 

pacificação desse entendimento pelos Tribunais pátrios, inclusive pelo 

nosso Tribunal de Justiça, a exemplo da Apelação n°84919/2013, julgado 

na data de 20/05/2014, de Relatoria do Desembargador Rondon Bassil 

Dower Filho, passo a análise da possibilidade da substituição da pena 

privativa de liberdade. No caso dos autos, analisando o artigo 44 do 

Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos para a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não houve 

violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal lhes são favoráveis, sendo recomendável a substituição em 

razão de as penas restritivas de direitos serem adequadas para promover 

a recuperação do condenado. Assim, determino a substituição da pena 

privativa de liberdade do réu por 2 (duas) restritivas de direitos, 

consistentes na prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 

(uma) hora por dia de condenação e limitação de final de semana, na 

forma do artigo 48, do Código Penal, ambas em local a ser estabelecido 

pelo Juízo das Execuções Penais.Assim, faculto ao acusado recorrer em 

liberdade, pelo que determino a imediata expedição de alvará de soltura, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Quanto ao acusado LEONARDO 
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DE JESUSEm relação ao crime de tráfico de entorpecentesA pena prevista 

para o referido crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas é de 5 (cinco) a 

15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 

(um mil e quinhentos) dias-multa.Em respeito ao preceito constitucional 

insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da CF/88, passo a dosar a pena a ser 

imposta ao réu observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as 

circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) e as causas de 

diminuição ou aumento de pena.Tenho como preponderantes as seguintes 

circunstâncias judiciais insculpidas no art. 59 do CP: verifica-se que no 

tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo a se valorar. Não 

registra antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para aferir 

sua personalidade e conduta social; o motivo da infração foi ditado pelo 

desejo de auferir lucro fácil, às custas da degradação físico-psíquica 

alheias; as consequências são desastrosas para nossa sociedade, a 

cada dia mais exposta frente a delitos que têm como causa primitiva o uso 

de drogas, no entanto, referem-se ao próprio tipo penal.No tocante às 

circunstâncias especiais, previstas no artigo 42, da Lei n°11.343/2006, 

verifico que a quantidade das drogas se mostra preponderante, visto que 

se trata da quantia de 49.985,2g (quarenta e nove mil, novecentos e 

oitenta e cinco gramas e dois decigramas) de substância entorpecente 

denominada maconha, todavia deixo de valorá-la neste momento, razão 

pela qual fixo a pena base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 

500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico 

que incidem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e 

confissão espontânea, previstas no artigo 65, I e III, “d”, do CP, todavia 

deixo de aplicá-las em razão da pena-base já se encontrar no mínimo 

legal, a teor da súmula 231, do STJ.Finalmente, na terceira etapa da 

dosimetria da pena, vislumbra-se a causa de diminuição de pena prevista 

no § 4º do artigo 33 da novel Lei de Entorpecentes, porém em razão da 

quantidade da substância entorpecente maconha 49.985,2g (quarenta e 

nove mil, novecentos e oitenta e cinco gramas e dois decigramas) diminuo 

a pena em 1/6, chegando a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Verifico, ainda, 

que incide a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, de 

modo que majoro a pena em 1/6, alcançando a pena definitiva de 03 (três) 

anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e 

oitenta e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do 

Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, 

deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se 

necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No 

entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não 

ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de 

promover o referido cálculo.Quanto ao crime de associação ao tráfico de 

drogasVerifica-se que no tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada 

tendo a se valorar. Não registra antecedentes criminais. Não há elementos 

nos autos para aferir sua personalidade e conduta social; o motivo da 

infração foi ditado pelo desejo de auferir lucro fácil, às custas da 

degradação físico-psíquica alheias; as consequências são desastrosas 

para nossa sociedade, a cada dia mais exposta frente a delitos que têm 

como causa primitiva o uso de drogas, no entanto, referem-se ao próprio 

tipo penal.Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no patamar 

de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase 

da dosagem, verifico que incide a circunstância atenuante da menoridade 

relativa e confissão espontânea, previstas no artigo 65, I do CP, todavia 

deixo de aplicá-las em razão da pena-base já se encontrar no mínimo 

legal, a teor da súmula 231, do STJ.Finalmente, na terceira etapa da 

dosimetria da pena, verifico que não incidem causas de diminuição, 

tampouco causas de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena de 

03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.De acordo com o 

disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão 

provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.Em relação ao 

crime de organização criminosa Verifica-se que no tocante à 

culpabilidade, é normal à espécie nada tendo a se valorar. Não registra 

antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a 

conduta social e a personalidade do acusado. No tocante aos motivos, 

circunstâncias e consequências do crime, não vislumbro meios para 

perquiri-los, muito menos com relação ao comportamento da vítima, eis que 

a vítima é a própria sociedade.Diante das circunstâncias judiciais, fixo a 

pena base no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a 

circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do 

CP, todavia deixo de aplicá-la em razão da pena-base já se encontrar no 

mínimo legal, a teor da súmula 231, do STJ.Finalmente, na terceira etapa da 

dosimetria da pena, verifico que não incidem causas de diminuição, 

tampouco causas de aumento, razão pela qual torno definitiva a pena de 

03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.De acordo com o 

disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão 

provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.Por fim, em 

atenção à regra insculpida no artigo 69, do Código Penal, somo as penas 

acima fixadas, encontrando a pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 

20 (vinte) dias de reclusão e 408 (quatrocentos e oito) dias-multa, à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Dessa 

forma, o regime inicial de cumprimento da pena referente ao acusado será 

o fechado, com fundamento no artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código 

Penal.Quanto ao acusado PEDRO CÉSAR DE JESUSEm relação ao crime 

de tráfico de entorpecentesA pena prevista para o referido crime tipificado 

no art. 33 da Lei de Drogas é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão 

e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) 

dias-multa.Em respeito ao preceito constitucional insculpido no artigo 5º, 

inciso XLVI, da CF/88, passo a dosar a pena a ser imposta ao réu 

observando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, as circunstâncias 

legais (atenuantes e agravantes) e as causas de diminuição ou aumento 

de pena.Tenho como preponderantes as seguintes circunstâncias judiciais 

insculpidas no art. 59 do CP: verifica-se que no tocante à culpabilidade é 

acentuada, uma vez que, embora custodiado em Penitenciária do Estado, 

dedicou-se à prática de tráfico ilícito de drogas no meio externo, 

demonstrando que a reprimenda Estatal imposta não foi suficiente para 

inibir sua conduta voltada à prática de ilícitos, apresentando 

comportamento de elevada ousadia criminosa; Não registra antecedentes 

criminais. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade e 

conduta social; quanto aos motivos, não há nada a ser valorado; as 

consequências são inerentes ao próprio tipo penal.No tocante às 

circunstâncias especiais, previstas no artigo 42, da lei n°11.343/2006, 

verifico que a quantidade das drogas se mostra preponderante, visto que 

se trata da quantia de 49.985,2g (quarenta e nove mil, novecentos e 

oitenta e cinco gramas e dois decigramas) de substância entorpecente 

denominada maconha, razão pela qual fixo a pena base no patamar de 07 

(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.Na segunda 

fase da dosagem, vislumbra-se a circunstância agravante de pena 

referente à reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, uma 

vez que o acusado possui duas condenações com trânsito em julgado nos 

autos da ação penal código 128065 e 202993, ambas nesta urbe, motivo 

pelo qual agravo a pena em 01 (um) ano, atingindo a pena de 08 (oito) 

anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se 

vislumbram causas de diminuição, salientando que o acusado não 

preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no 

art. 33,§4°, da lei n°11.343/2006, sobretudo o da primariedade. Entretanto, 

vislumbra-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 

11.343/06, razão pela qual aumento em 1/6 (um sexto), fixando a pena 

definitiva no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 

e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.De acordo com o 

disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão 

provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 
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período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.Dessa forma, 

o regime inicial de cumprimento da pena referente ao acusado será o 

fechado, com fundamento no artigo 33, §2°, alínea “a”, do Código 

Penal.Quanto ao crime de associação ao tráfico de drogasVerifica-se que 

no tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo a se valorar. 

Não registra antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para 

aferir sua personalidade e conduta social; o motivo da infração foi ditado 

pelo desejo de auferir lucro fácil, às custas da degradação físico-psíquica 

alheias; as consequências são desastrosas para nossa sociedade, a 

cada dia mais exposta frente a delitos que têm como causa primitiva o uso 

de drogas, no entanto, referem-se ao próprio tipo penal.Diante das 

circunstâncias judiciais, fixo a pena base no patamar de 03 (três) anos de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico 

que não incidem circunstâncias atenuantes. Todavia, registro que o 

acusado é reincidente, conforme já exposto, razão pela qual agravo a 

pena em 06 (seis) meses, alcançando o patamar de 03 (três) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Finalmente, na 

terceira etapa da dosimetria da pena, verifico que não incidem causas de 

diminuição, tampouco causas de aumento, razão pela qual torno definitiva 

a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código 

de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá 

calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, 

readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em 

vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a 

alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o 

referido cálculo.Em relação ao crime de organização criminosa Verifica-se 

que no tocante à culpabilidade, é normal à espécie nada tendo a se 

valorar. Não registra antecedentes criminais. Não há elementos nos autos 

para perquirir a conduta social e a personalidade do acusado. No tocante 

aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, não vislumbro 

meios para perquiri-los, muito menos com relação ao comportamento da 

vítima, eis que a vítima é a própria sociedade.Diante das circunstâncias 

judiciais, fixo a pena base no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente 

à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico que não incidem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, registro que o acusado é reincidente, 

conforme já exposto, razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses, 

alcançando o patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 

12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, 

vigente à época dos fatos.Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da 

pena, verifico que não incidem causas de diminuição, tampouco causas de 

aumento, razão pela qual torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.De acordo com o 

disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao 

proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão 

provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do 

cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.Por fim, em 

atenção à regra insculpida no artigo 69, do Código Penal, somo as penas 

acima fixadas, encontrando a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 899 (oitocentos e noventa e nove) dias-multa, à 

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Dessa forma, o regime inicial de cumprimento da pena referente ao 

acusado será o fechado, com fundamento no artigo 33, §2°, alínea “a”, do 

Código Penal.No que tange às prisões preventivas dos acusados 

LEONARDO DE JESUS e PEDRO CÉSAR DE JESUS, verifico que continuam 

inalterados os motivos ensejadores de suas prisões, como bem 

fundamentados na decisão que as decretou.Em relação aos objetos 

apreendidos (fl. 51), após o trânsito em julgado desta sentença, 

intimem-se os réus para que procedam a retirada dos referidos objetos em 

cartório no prazo de 90 (noventa) dias, desde que comprovada sua 

propriedade legal. Esgotado o prazo sem o seu comparecimento, 

determino, desde já, a destruição, nos termos do art. 91, inciso II, alínea 

“a”, do Código Penal, posto que não mais interessam ao processo.No 

tocante aos valores apreendidos (fls. 52/53), bem como o veículo VW Gol, 

cor prata, placa AMD – 8836, pertencente ao acusado Cícero Leandro dos 

Santos Filho, determino o seu perdimento em favor da União, considerando 

que fora utilizado para o transporte do entorpecente, ante o teor do art. 

91, II, “a”, do Código Penal.Determino a destruição das drogas 

apreendidas, nos termos do artigo 50, parágrafos 3° e 4°, da lei 

n°11.343/2006.Condeno os réus CÍCERO LEANDRO DOS SANTOS FILHO e 

PEDRO CÉSAR DE JESUS ao pagamento das custas processuais. 

Outrossim, deixo de condenar os acusados ALTAIR MARTINS MIRANDA 

JUNIOR e LEONARDO DE JESUS no pagamento das custas 

processuais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Formado o competente 

executivo de pena, arquive-se o presente feito.Sinop/MT, 10 de agosto de 

2017.Rosângela Zacarkim dos SantosJuíza 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, Mari Teresinha 

Nogueira, digitei.

Sinop, 29 de agosto de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 179/2018/RH - ALTERAR em parte a escala de Plantão 

Judiciário semanal e de fim de semana, para atendimento de medidas 

urgentes, estabelecidas pela Portaria n.º 128/2018/RH/VG, referente ao 

mês de setembro, ficando os demais atos inalterados, a saber:

* A Portaria nº 179/2018/RH completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

Processo n. º 6189-54.2013.811.0002 – CÓDIGO 310091

 INTIMAÇÃO DO DR. ANDRÉ NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO, OAB/MT 

N.º8392, para que tome ciência que o processo n. º 

6189-54.2013.811.0002 – CÓDIGO 310091, da Primeira Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 845, 

foi encaminhado á vara de origem, para que se tome as devidas 

providências.

  

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Proc: 1256-82.2006.8.11.0002

REQUERENTE: BENEDITO EDUARDO NUNES

INTERDITADA: BENELICE VALERIANA NUNES

(...)Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO de BENELICE VALERIANA NUNES, brasileira, 

filha de Antônio Nunes da Silva e Maria Valeriana dos Santos, nascida em 

Barra do Bugres-MT, em 5.7.1963, portadora do RG n.º 436414/MT e CPF 

nº 384046051-49, residente e domiciliada à Rua Morada Nova, quadra 5, 

lote 4, bairro Parque do Lago, Várzea Grande - MT, declarando-a 

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio, neste ato como curador da interdita o Sr. BENEDITO EDUARDO 

NUNES, que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. 

Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de bens 

móveis e imóveis da interdita, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 
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10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e da curadora e a 

causa da interdição. Cientifique-se o representante do Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 315045 Nr: 11344-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA EDELTRUDES DA SILVA ALMEIDA, MARINA 

INOCENCIA DE JESUS SILVA, MARCIO MARCELO DA SILVA, JOANITA 

EDELTRUDES DA SILVA ALMEIDA, ORIVAL CELESTINO DE ALMEIDA, 

DIVINA APARECIDA DA SILVA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BENJAMIM DA SILVA, ELZA 

TEIXEIRA DA SILVA, AZELIA MATIAS DA SILVA, JAINE FRACISCA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:MT/ 09633, ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - 

OAB:8441, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079, 

DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, KLEYTON ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16.240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656, 

Paulo Sérgio Missasse - OAB:7649, ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - 

OAB:6.183

 Vistos.

Trata-se de inventário dos bens deixados pelo “de cujus” José Benjamim 

da Silva.

O falecido deixou 04 filhos, Joanita Edeltrudes da Silva Almeida, Marcio 

Marcelo da Silva, Elza Teixeira da Silva e Azelia Matias da Silva. Cônjuge 

sobrevivente Sra. Marina Inocência de Jesus Silva.

A herdeira Joanita Edeltrudes da Silva Almeida fora nomeada inventariante 

(fls. 29).

A inventariante alegou que houve doação, em vida, do ascendente e sua 

esposa, às herdeiras relacionadas.

Alega a inventariante que houve fraude na doação; que a cônjuge 

sobrevivente nada recebeu após a doação; que a herdeira, requerida, 

Elza Teixeira da Silva, teria se beneficiado em detrimento dos demais; que 

houve doação inoficiosa; Que pretende a anulação das doações.

Às fls. 128/132 a inventariante informou sobre a existência de mais uma 

herdeira, Sra. Jaine Francisca da Silva, reconhecida como filha após 

ajuizamento da ação competente.

No decorrer da ação, a Sra. Marina Inocência de Jesus Silva, veio a óbito, 

conforme comprovado às fls. 148/149.

Manifestação da herdeira Jaine Francisca da Silva às fls. 175/178 

pretendendo a colação de bens a fim de não se ver preterida. Juntou 

andamento do processo que reconheceu ser a mesma filha biológica do 

“de cujus”.

As herdeiras Elza Teixeira da Silva e Azelia Matias da Silva 

manifestaram-se às fls. 187/226 rechaçaram as alegações trazidas pelas 

demais herdeiras, afirmando que houve a decadência do direito de pedir a 

anulação das doações ocorridas. Afirmaram ainda, não haver bens a 

inventariar.

Alegram ainda as herdeiras acima mencionadas que a herdeira Jaine 

Francisca da Silva não poderia participar da inventariança, em razão de já 

ter participado da herança de seus pais adotivos (adoção à brasileira), o 

que vedaria eventual participação no presente feito.

Tentativas de conciliação às fls. 327 e fls. 349.

Em audiência de fls. 349 restou reconhecida que a matéria arguida pela 

inventariante e pelas requeridas não é compatível com o rito do inventário, 

tendo em vista ser de alta complexidade, o que deveria ser discutido nas 

vias ordinárias.

A inventariante fora compelida a trazer aos autos os valores recebidos 

por cada herdeiro.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

A doação de ascendentes a descendentes importa em adiantamento do 

que lhes cabe por herança, ainda que surjam herdeiros supervenientes 

após a liberalidade, o que é o caso dos autos, eis que a herdeira Jaine 

Francisca da Silva fora reconhecida neste diapasão.

Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a 

outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança.

 No caso em tela, as alegações da inventariante de ocorrência de fraude e 

doação inoficiosa, devem ser rechaçadas, eis que já operou sobre as 

mesmas o instituto da decadência, conforme sentença proferida nos autos 

n. 381/2012 que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta Comarca.

Com relação às alegações das herdeiras Elza Teixeira da Silva e Azelia 

Matias da Silva de que a herdeira Jaine Francisca da Silva não poderia 

participar da presente inventariança, entendo que as mesmas também 

devem ser rechaçadas, tendo em vista o entendimento recente esposado 

pelo STF (RE 898.060/SC (com repercussão geral reconhecida) em face 

da decisão do TJ/SC).

Entendem as referidas herdeiras que a intenção da herdeira Jaine é 

apenas participar da inventariança mesmo já tendo recebido a herança de 

seus pais adotivos. Alegaram que a mesma sempre teve conhecimento 

que seu pai biológico era o “de cujus”, irmão de seu pai registral e, que por 

este motivo, não poderia figurar como herdeira.

Pois bem, o fato de ter ou não a herdeira Jaine conhecimento de quem era 

seu pai biológico, demanda prova e tal procedimento não coaduna com o 

rito do inventário, de tal modo que rejeito esta alegação.

Sobre o fato de já ter recebido a herança de seus pais registrais, como 

dito alhures, o STF reconheceu que a proteção jurídica à dupla 

paternidade é uma realidade em diversos outros países, como forma de 

garantir ao indivíduo o direito à felicidade, e ao reconhecimento da família e 

aos vínculos e se posicionou pela impossibilidade de hierarquizar as 

relações afetivas, uma vez que o vínculo decorrente de relação de afeto 

pode ser tão forte quanto, ou até mais, que o vínculo biológico, a depender 

do caso concreto.

Dessa forma, impor a prevalência do vínculo biológico sobre o afetivo 

seria criar situação de injustiça, já que se trata de uma questão de foro 

íntimo, descabendo ao Estado decidir qual vínculo prepondera sobre o 

outro de forma universal.

No que toca ao caso levado à análise do STF, o voto vencedor foi no 

sentido de reconhecimento da possibilidade da dupla paternidade. 

Conforme ponderou o ministro relator Luiz Fux, firmando a tese a ser 

utilizada como precedente em casos semelhantes:

A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não 

impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na 

origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e 

extrapatrimoniais. (Supremo Tribunal Federal, RE 898.060/SC, Rel. Min. 

Luiz Fux. Julgado em 22.9.16).

Partindo de uma igualdade entre as figuras do pai biológico e afetivo, 

cria-se uma situação inclusive mais protetiva aos interesses dos filhos, 

sendo-lhes garantido também o direito de herança.

Assim, reconhecida a possibilidade da herdeira Jaine participar do 

presente feito na qualidade de herança, passo à análise do instituto da 

colação.

Em que pese a argumentação das herdeiras Elza Teixeira da Silva e Azelia 

Matias da Silva de que não há bens a inventariar, não há o que se 

discordar, contudo, de que havendo herdeira superveniente, deve haver a 

colação no intuito de igualar as legítimas dos descendentes para que seja 

realizada, nos termos da lei, a partilha de todos os bens entre os herdeiros 

deixados pelo de cujus.

 Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 1. 

OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DOAÇÃO EM 

VIDA DE TODOS OS BENS IMÓVEIS AOS FILHOS E CÔNJUGES FEITA 

PELO AUTOR DA HERANÇA E SUA ESPOSA. HERDEIRO NECESSÁRIO 

QUE NASCEU POSTERIORMENTE AO ATO DE LIBERALIDADE. DIREITO À 

COLAÇÃO. 3. PERCENTUAL DOS BENS QUE DEVE SER TRAZIDO À 

CONFERÊNCIA. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora 

rejeitados os embargos de declaração, tem-se que a matéria controvertida 

foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que sucinta, com enfoque 

suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo 

que se falar, portanto, em ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. Para efeito de 

cumprimento do dever de colação, é irrelevante o fato de o herdeiro ter 

nascido antes ou após a doação, de todos os bens imóveis, feita pelo 

autor da herança e sua esposa aos filhos e respectivos cônjuges. O que 

deve prevalecer é a ideia de que a doação feita de ascendente para 
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descendente, por si só, não é considerada inválida ou ineficaz pelo 

ordenamento jurídico, mas impõe ao donatário obrigação protraída no 

tempo de, à época do óbito do doador, trazer o patrimônio recebido à 

colação, a fim de igualar as legítimas, caso não seja aquele o único 

herdeiro necessário (arts. 2.002, parágrafo único, e 2.003 do CC/2002). 3. 

(...). 4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1298864/SP, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/05/2015, DJe 29/05/2015).

No caso dos autos, não há que se falar na participação da meeira na 

colação, eis que a mesma faleceu no decorrer da ação (fls. 148/149).

Ademais, ante os diversos desmembramentos decorrentes das doações, 

além das vendas também decorrentes dos referidos desmembramentos, 

certo afirmar que o bem doado não mais pertence aos donatários.

Importante frisar que o bem doado teria como matrícula original o n. 64.357 

e que a referida doação está devidamente registrada na Escritura Pública 

de Doação (fls. 246/247) de onde se extrai que todos os filhos, 

reconhecidos à época (Joanita Edeltrudes da Silva Almeida, Marcio 

Marcelo da Silva, Elza Teixeira da Silva e Azelia Matias da Silva), 

receberam cada qual sua parte do bem.

 Contudo, de bom alvitre frisar, que há herdeira superveniente, 

reconhecida após a referida doação, e que a mesma não pode ser 

preterida com relação aos demais, razão pela qual, entendo que deve ser 

posto em prática o instituto da colação.

Desta forma, para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será 

efetuada com base no que dispõe o §1º do art. 2.004 do Código Civil, eis 

que no ato de liberalidade não constam valores.

Art. 2.004. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou 

estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade.

§ 1o Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação 

feita naquela época, os bens serão conferidos na partilha pelo que então 

se calcular valessem ao tempo da liberalidade.

Diante de todo exposto:

I- No prazo de 15 dias os herdeiros, Joanita Edeltrudes da Silva Almeida, 

Marcio Marcelo da Silva, Elza Teixeira da Silva e Azelia Matias da Silva, 

herdeiros estes obrigados à colação, conferirão por termo nos autos ou 

por petição à qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não 

os possuir, trar-lhes-ão o valor.

II- No mesmo prazo acima, a herdeira Jaine Francisca da Silva deverá 

trazer aos autos cópia da sua certidão de nascimento devidamente 

retificada com o nome do “de cujus” constando como seu pai.

III- Intimem-se.

IV- Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 329459 Nr: 25764-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOP, FMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Henrique de Moraes 

Barradas - OAB:MT 21.176/O, SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - 

OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alexandre Schoffen 

- OAB:MT 10.657

 Certifico que, a fim de possibilitar a transferência dos valores depositados 

nestes autos para a conta da Advogada da Autora, conforme deferimento 

de fls. 104, necessário que a causídica informe o seu CPF, razão pela qual 

impulsiono os autos COM INTIMAÇÃO À ADVOGADA SIMONY MARIA DA 

SILVA BARRADAS PARA INFORMAR O SEU CPF, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 316862 Nr: 13225-50.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DE OLIVEIRA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER WILLIAN RIBEIRO LIRA - MENOR, 

STHEFFANY RIBEIRO LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838 MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de ação de exoneração de alimentos proposta por JOEL 

DE OLIVEIRA LIRA, devidamente qualificado nos autos, em face de 

STHEFFANY RIBEIRO LIRA, nascida em 25.11.1990 e ROGER WILLIAN 

RIBEIRO LIRA, nascido em 4.7.1989, visando desonerar-se da obrigação 

fixada judicialmente, por terem atingidos a maioridade.A tutela fora 

indeferida às fls. 40/40-verso.É o relatório.Decido.No caso versando, os 

requeridos contam hoje com 27 e 29 anos e não consta qualquer indício 

probatório a justificar a manutenção dos alimentos por parte do 

requerente.Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. 

CASAMENTO. EXONERAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. CABIMENTO. 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que presentes os 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no 

artigo 300, “caput”, CPC/2015, o que faço para exonerar o requerente do 

pensionamento em relação aos requeridos e, por conseguinte, determino 

as seguintes providências:I- Cite-se a parte requerida, no endereço 

constante às fls. 94/95, intimando, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 4/10/2018, às 16h00min 

(horário oficial de MT), nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se.II 

- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004414-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

MARCIA TOCASHIKI ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUMICO TOCASHIKI ROCHA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUCIANA TOCASHIKI ROCHA (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004414-79.2016.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Ao Advogado da Autora para informar o endereço da Herdeira 

Luciana Tocashiki Rocha para expedição de mandado de citação. Várzea 

Grande/MT, 29 de agosto de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006542-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DO BEM CAMPOS (REQUERENTE)
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SIMONE SANTOS DO BEM (REQUERENTE)

SILVANA CRISTINA SANTOS DO BEM (REQUERENTE)

JACKELINE FRANCO MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS JOSE DO BEM NETTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SIDNEI SANTOS DO BEM (HERDEIRO)

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006542-38.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Inventário. A Inventariante, os herdeiros e a convivente do 

Inventariado formularam acordo acerca da partilha de bens e 

reconhecimento da união estável havida entre a última e o falecido, bem 

ainda requereram a expedição de alvará judicial para a alienação dos 

semoventes, bem ainda a determinação para o INDEA/MT emitir a Guia de 

Transporte Animal – GTA dos animais viventes e a SEFAZ para a emissão 

da nota fiscal, constando a autorização para a assinatura dos 

documentos em nome do falecido pela Inventariante. Ao final, requereram 

a homologação do acordo (Ids. 14669614 a 14836835). É o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que no acordo entabulado não 

há especificação da quantidade dos semoventes a ser alienado, tampouco 

para quem serão vendidos. Consta apenas a menção genérica de que os 

semoventes foram avaliados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Assim, 

para que o pedido de alvará seja analisado é necessária a especificação 

destes itens, com a indicação de quantidade, valor e comprador dos 

bovinos. Mais. Sequer constam dos autos as certidões negativas 

expedidas pelas Fazendas, ou, ainda, a GIA-RETIFICADORA, o que impede 

o recebimento dos valores pelos herdeiros, já que há dívidas pendentes 

de pagamento e o imposto, como dito, ainda não foi recolhido. Ante o 

exposto, intimem-se os interessados para cumprir o disposto acima, para 

que seja possível a análise do pedido de alienação dos semoventes, no 

prazo de 10 (dez) dias. A GTA deve ser providenciada pelos interessados 

junto ao INDEA. Além disso, deve vir aos autos a certidão do Indea com a 

descrição do gado. Cite-se a Fazenda Pública Estadual. Cumpra-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006542-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DO BEM CAMPOS (REQUERENTE)

SIMONE SANTOS DO BEM (REQUERENTE)

SILVANA CRISTINA SANTOS DO BEM (REQUERENTE)

JACKELINE FRANCO MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS JOSE DO BEM NETTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SIDNEI SANTOS DO BEM (HERDEIRO)

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006542-38.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Inventário. A Inventariante, os herdeiros e a convivente do 

Inventariado formularam acordo acerca da partilha de bens e 

reconhecimento da união estável havida entre a última e o falecido, bem 

ainda requereram a expedição de alvará judicial para a alienação dos 

semoventes, bem ainda a determinação para o INDEA/MT emitir a Guia de 

Transporte Animal – GTA dos animais viventes e a SEFAZ para a emissão 

da nota fiscal, constando a autorização para a assinatura dos 

documentos em nome do falecido pela Inventariante. Ao final, requereram 

a homologação do acordo (Ids. 14669614 a 14836835). É o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que no acordo entabulado não 

há especificação da quantidade dos semoventes a ser alienado, tampouco 

para quem serão vendidos. Consta apenas a menção genérica de que os 

semoventes foram avaliados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Assim, 

para que o pedido de alvará seja analisado é necessária a especificação 

destes itens, com a indicação de quantidade, valor e comprador dos 

bovinos. Mais. Sequer constam dos autos as certidões negativas 

expedidas pelas Fazendas, ou, ainda, a GIA-RETIFICADORA, o que impede 

o recebimento dos valores pelos herdeiros, já que há dívidas pendentes 

de pagamento e o imposto, como dito, ainda não foi recolhido. Ante o 

exposto, intimem-se os interessados para cumprir o disposto acima, para 

que seja possível a análise do pedido de alienação dos semoventes, no 

prazo de 10 (dez) dias. A GTA deve ser providenciada pelos interessados 

junto ao INDEA. Além disso, deve vir aos autos a certidão do Indea com a 

descrição do gado. Cite-se a Fazenda Pública Estadual. Cumpra-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007093-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. J. G. (ADVOGADO(A))

S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. (REQUERIDO)

E. O. R. (ADVOGADO(A))

 

1007093-81.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes para 

ciência da decisão que designou audiência de ID 14769136. Várzea 

Grande/MT, 29 de agosto de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007093-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. J. G. (ADVOGADO(A))

S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. (REQUERIDO)

E. O. R. (ADVOGADO(A))

 

1007093-81.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes para 

ciência da decisão que designou audiência de ID 14769136. Várzea 

Grande/MT, 29 de agosto de 2018. Edith Garcia Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005916-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI 

(ADVOGADO(A))

THYNNA KELLEN DOURADO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELVES CLEBIO RODRIGUES ARAUJO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1005916-82.2018.8.11.0002. VISTOS etc. THYNNA 

KELLEN DOURADO RODRIGUES E WELVES CLÉBIO RODRIGUES ARAÚJO, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, pretendendo a 

decretação do divórcio, definição da guarda, convivência com a filha, 

pensão alimentícia, partilha de bens e dívidas (id. 14139079 e 14144477). 

O cônjuge virago pretende voltar a usar o nome de solteira. Pugnaram pelo 

decreto de divórcio. O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou 

pela não homologação do acordo (id. 14382438) É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil 

pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº. 66, de 2010). Em virtude da atual redação do artigo 

constitucional, tem-se que basta a vontade de pelo menos um dos 

cônjuges para que se dê o divórcio, não havendo que se falar em prévia 

separação de fato. O pedido foi realizado por ambos os cônjuges. 

Destarte, regulares as cláusulas da avença e havendo anuência dos 

envolvidos, preservados os interesses da filha menor de idade, de rigor a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 468 de 529



homologação do acordo com o decreto de divórcio. Observo não 

vislumbrar prejuízo à infante o disposto entre as partes no tocante a 

guarda e convivência. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento no art. 226, § 6º, da CF/88, 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo formulado entre os requerentes nos 

termos do relatório supra e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para 

o fim de decretar o divórcio do casal, com a consequente dissolução do 

vínculo matrimonial. P. R. I. Isentos de custas processuais (id. 14148203). 

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que a autora 

voltará a usar o nome de solteira, qual seja THYNNA KELLEN DOURADO 

COSTA (Id. 141394142). Lavre-se termo de guarda compartilhada em 

favor dos genitores. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008513-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (AUTOR(A))

R. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1008513-58.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: intimar a parte autora para que 

no parzo de 10 (dez) dias manifeste nos autos Várzea Grande/MT, 29 de 

agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 352089 Nr: 17382-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTDT, ÍITM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENILTON PERICLES ARAUJO - 

OAB:OAB/MT18.481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO RODRIGO CORREA 

DA SILVA - OAB:24421/0, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14974/O

 Intimar o(a) Advogado (a), para devolver 03 (três) dias , os autos que 

encontra-se em seu poder,

 sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art . 234 

§ 2º do do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 97162 Nr: 6542-41.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI APARECIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILDO SOARES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA SCHWARZ DE 

MELLO - OAB:6748/MT

 VISTOS etc.

Diante do pagamento do débito mediante bloqueio de FGTS (fls. 98v), 

JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, 

com fundamento no art. 924, inciso II, c/c. art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil, com relação as prestações alimentícias do período de 

Junho/2016 a Junho/2017.

A cobrança de parcelas impagas deve se dar em ação própria (fls. 100v).

 P. R. I.

Custas pelo executado.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 08 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 426459 Nr: 25349-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO da Sra. DEJANIRA SOARES DE MORAES, 

qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis, nomeando como sua curadora sua irmã, a requerente, Sra. MARIA 

CONCEIÇÃO MORAES DE MAGALHÃES, também qualificada nos autos, 

que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, na forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a 

interditanda.Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP).Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do CPC. P. R. I. Lavre-se o termo de curatela definitiva.Isentos 

de custas.Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, 

ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 07 

de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005194-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA (ADVOGADO(A))

C. V. D. S. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO ROCHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005194-82.2017.8.11.0002. AUTOR: CLARA VITORIA DOS SANTOS 

ROCHA RÉU: ALEXANDRO ROCHA Vistos etc. Intime-se o senhor Oficial 

de justiça, para devolução e informação, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, acerca do mandado do requerido, com a vinda manifeste-se a parte 

autora no prazo de 05 (cinco) dias. Expeçam-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005533-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

JESSICA DAIANE DE CAMPOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1005533-41.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO Certifico que recebemos (via e-mail funcional) informação de 

cancelamento da perícia designada nestes autos, sem previsão de novos 

agendamentos - documentos em PDF anexo. Pelo exposto, autorizada pelo 
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art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte 

autora para em 15(quinze) dias manifestar pelo que entender de direito. 

VÁRZEA GRANDE, 29 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE 

DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023768-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSAO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

MARCELO THOMÉ DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVINA BENEDITA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1023768-36.2017.8.11.0041 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando informação de 

cancelamento de perícia (ID14882578), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para em 

15(quinze) dias manifestar pelo que entender de direito. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE - 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006555-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. I. M. (REQUERENTE)

Z. O. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1006555-37.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO Certifico que o Gabinete deste Juízo entregou nesta Secretaria 

o malote digital com devolução de carta precatória e informação de 

diligência negativa (PDF em anexo). Pelo exposto e cumprindo ordem 

judicial, impulsiono estes autos à parte autora para manifestação em 

15(quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 29 de agosto de 2018. Assinado 

Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Gestor de Secretaria SEDE DA 

3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE - INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 3688-8421

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234077 Nr: 14104-96.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:8303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963/MT, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:8458, LIA 

ARAUJO SILVA - OAB:OAB -MT 10376-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO CARRIJO 

FREITAS, para devolução dos autos nº 14104-96.2009.811.0002, 

Protocolo 234077, 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): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326590 Nr: 22924-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMS, EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente , para manifestar quanto a 

devolução da Carta Precatória, encartado as fls. 95/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 287681 Nr: 7035-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHAS, MADS, JEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Paulo dos Santos - 

OAB:19.550/O, José Paulo Dos Santos - OAB:19550/O, Miro 

Agostinho das Neves - OAB:12.818, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12.818/MT, ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS/DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos à parte exequente para, no prazo 

de 10(dez)dias, manifestar pelo que entender de direito.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005521-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA APARECIDA LIMA TAVOLARO (ADVOGADO(A))

ITALIAN COFFEE DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E LOCACAO DE 

MAQUINAS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar a parte autora 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003643-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

KAMILLA OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA (REQUERIDO)

OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003643-04.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KAMILLA OLIVEIRA E 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA, SEGURADORA LIDER, BANCO SANTANDER 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DOS 

DIREITOS DO NASCITURO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER “IN LIMINE” 

proposta por KAMILLA OLIVEIRA E SILVA ARAÚJO em desfavor de 

VIANCA - OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A, TOKIO MARINESEGURADORA 

S/A, SEGURADORA LIDER (DPVAT), BANCO SANTANDER. Em face do 

que consta sob a Id. nº 7322153 - Pág. 1, em que a autor requer a 

desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito novo e sem 

arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido formada a 

relação processual. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) 
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Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002613-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SIGA LTDA (AUTOR(A))

ANDREY REVELES KIST (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEUSA MACHADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR a autora 

para comprovar o pagamento no prazo de trinta dias, sob pena de serem 

anotadas e lastrearem Execução Fiscal. Sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004587-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO LAJUS (ADVOGADO(A))

HALINE REBELATTO (ADVOGADO(A))

DIFRISUL DISTRIBUIDORA DE FRIOS SERGIO UTZIG LTDA (REQUERENTE)

ANDRE LUIS LAJUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LOURIVAL RODRIGUES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE impulsiono estes autos para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006942-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALMEIDA PIMENTEL (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FREITAS DUARTE SANTOS (REQUERIDO)

CONSULNET-CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA S/C 

(REQUERIDO)

 

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 para cumprimento do mandado

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000224-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA (ADVOGADO(A))

NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

ALCIDES NEY JOSE GOMES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo nº 1000224-73.2016.8.11.0002 AÇÃO 

DECLARATÓRIA S E N T E N Ç A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E 

DANO MORAL proposta por NEIDE ELIS DE FIGUEIREDO, devidamente 

qualificada nos autos, em desfavor de CREFISA S/A – CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que, em síntese, informa e pleiteia o 

seguinte: Alega que procurou a empresa ré com o intuito de conseguir um 

empréstimo no valor de R$ 2,000.00, por estar enfrentando dificuldades 

financeiras. Afirma que o funcionário da requerida vislumbrando a 

possibilidade de vender ofertou um empréstimo num valor superior, diante 

da situação e por saber que o valor seria acima da sua situação financeira 

pois é pensionista, a autora recusou a oferta. Demonstrando espertesa e 

com o fim de ludibriar a autora, no qual sem anuência contratou um 

empréstimo no valor R$6.716,62. Ao se dirigir ao banco deparou com o 

valor acima do acordado. Inconformada e indignada de imediato tentou 

desfazer o negócio, o funcionário por não querer perder a cliente propôs 

uma redução no valor R$3.412,70. Mesmo com a redução a requerente já 

se sentindo enganada e frustrada e ao indagar o funcionário acerca dos 

valores que não havia contraído o mesmo lhe apresentou o contrato 

n.°040970011752, demonstrando os termos, valores bem como os 

números das parcelas, e ao ter ciência do teor, não restou dúvidas que 

havia sido enganada, e resolveu requerer o cancelamento do negócio. 

Diante de toda a situação não teria como cumprir as parcelas do 

empréstimo, após uma conversa com o funcionário que resultou no 

cancelamento do contrato e o estorno no valor R$ 3.533,29 tendo a autora 

efetuado o pagamento no mesmo dia, a requerida condicionou ao fim uma 

multa no valor aproximado de R$2.058,00, este valor sendo parcelado em 

três vezes e frisa que esta cobrança não se encontra no contrato. Ainda 

diz que pela ameaça e cobrança da requerida, que caso não aceitasse o 

seu nome seria negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, impôs 

valores que foram cancelados e restituídos. Por fim a autora decidiu 

efetuar o pagamento diante tanta cobrança com o fim de evitar que seu 

nome fosse colocado no rol de mau pagadores, na tentativa de honrar seu 

nome pagou a 1º e 2º parcelas, com os respectivos valores R$ 507,29 e 

R$ 700,00, com dificuldade para pagar a 3ª parcela no valor de R$ 858,00, 

esta restou sem o seu pagamento. Em razão da inadimplência da 3ª 

parcela, a Autora continuou a receber cobranças. Pelo que requer que 

seja restituído o valor cobrado indevidamente, em dobro e, ao final, a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixados 

em R$ 17.955,46. Procuração à Id. nº 1540813 e documentos Id. 

nº1540791/ 1540823 e Id. nº 1540821/1541322. No despacho, Id. nº 

1563623 concedi a tutela antecipada para abster à inclusão do nome da 

autora nos órgão de restrição e designei audiência de 

conciliação/mediação. Citada, ofertou a ré a contestação de Id. nº 

2492993, em que esclarece que nenhum cliente é induzido ou assina 

qualquer papel em branco, e que no auto da celebração do contrato a 

autora foi sim informada quanto as condições contratuais. Requer 

acolhimento da preliminar para que a presente ação seja julgada extinta 

sem análise de mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial 

Cível para processar a demanda. E a extinção do presente feito sem 

resolução de mérito, por falta de interesse processual, nos termos do 

artigo 485, inciso VI do Novo Código de Processo Civil. Junta procuração à 

Id. nº 2492736/249284648 e substabelecimento Id. nº 2493098 e 

documentos Id. nº 2493051/ 2493075. A audiência de conciliação Id. nº 

2994393 resultou infrutífera. Impugnação à Id. nº 3208524, intimadas as 

partes para indicar as provas que ainda pretendem produzir, apenas a 

autora manifestou-se, pedindo o prosseguimento do feito, vindo-me os 

autos conclusos a tanto. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Verifico que a presente ação versa sobre o pedido de repetição de 

indébito c/c com indenização por danos morais, aduzindo que a autora 

pagou a ré valores indevidos na celebração de um empréstimo, e que o 

funcionário querendo lograr lucro apresentou um contrato com um valor 

que a mesma não poderia quitar sendo esta proposta desde o primeiro 

momento sendo recusada. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL Quanto ao pedido formulado pela ré que a ação deve ser extinta 

sem resolução de mérito, pela questão necessitar se submeter o exame 

técnico por meio da perícia contábil, ultrapassando o trâmite do Juizado 

Especial Cível. não merece prosperar, pois a presente ação foi proposta 

no fôro correto. DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL A requerida 

sustenta que a autora não comprovou que os descontos são indevidos, 

pois os valores cobrados foram originados do contrato firmados por 

ambas as partes, configurando falta de interesse de agir conforme o art. 

330, inciso III do NCPC. Poso isso, rejeito a preliminar. DOS FATOS A 

documentação acostada na inicial comprova que a autora firmou com a ré 

contrato de empréstimo no valor de R$4,970,99, com o pagamento em 12 

parcelas de R$ 1.158,71 ( Id. nº 1541163) no período 02/03/2016 a 

02/02/2017. Além do vínculo contratual, a autora comprovou que efetuou o 

pagamento, restando à análise se ocorreu em de forma indevida e se por 

culpa da parte ré. Em se tratando de direito consumeirista, e de ter sido 

acionada a ré a se defender, esta deveria ter apresentado junto a sua 

defesa, assim como, na instrução, provas inequívocas de que a 

contratação da dívida foi realizada pela parte autora. Ora, em se tratando 

de uma afirmativa do consumidor de que não realizou tal contratação, 

caberia à empresa ré comprovar que sim e mostrar tal situação em juízo, 

ouvidando-se, também, que por tratar-se de alegação de cunho negativo o 

ônus lhe cabia. Deixando a ré de apresentar prova contrária à alegação, 

os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de que a dívida é 

fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais. A ré argumenta 

que a contratação foi efetivada pela parte, trazendo após a contestação 
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cópia do contrato. Não trouxe, contudo, cópia do documento pessoal 

utilizado na contratação, tão pouco, comprovante de residência. A 

despeito da aparente semelhança entre as assinaturas constantes no 

documento pessoal da autora e aquela que consta no contrato de fls. 

129/133, não há outras provas que me levem a crer que foi a própria 

autora quem firmou o contrato, ônus que a ré não se desincumbiu. Esses 

elementos, atrelados à ausência de outras provas, em especial, perícia 

grafotécnica nos documentos e contrato. Encerrado esse deslinde, 

cabe-me aquilatar se realmente houve dano moral perpetrado contra a 

autora. Certo é que sim, pois o fato da empresa demandada autorizar 

contratação fraudulenta, e presumivelmente negar-se a resolver a 

situação administrativamente, leva-me a crer com certeza que obrou em 

má-fé e danos fez causar à parte autora, de ordem material e emocional. 

Indubitavelmente, a contratação fraudulenta traz não apenas 

aborrecimentos, mas angústia, insônia, perturbação de seu estado de 

espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais. No mesmo 

sentido, o apontamento indevido em órgãos restritivos de crédito, que no 

caso foi realizado ilegalmente pelo réu em razão de contrato simulado, traz 

descrédito ao cidadão, além de inegável estado de angústia, ocasionando 

o dano in re ipsa. Rotineiramente, aportam neste juízo casos de denúncia 

de contratações fraudulentas em empresas, instituições financeiras e 

concessionárias de serviço público que, sem o devido controle, firmam 

contratos com falsários e descontos inusitados, não autorizados pela 

autora. No caso em tela, sendo a contratação objeto de fraude com os 

documentos da parte autora, apresentados por outra pessoa, não a isenta 

de culpa, pois agiria, então, com negligência. O puro direito civil já afirma 

que aquele que causar dano a outrem é obrigado a indenizá-lo, a não ser 

que exclua a sua culpa pelo evento. E em se aquilatando a culpa da ré, há 

que reparar o dano causado, devidamente corrigido. Outrossim, o valor 

pleiteado do dano moral parece-me um tanto elevado, pois certo que 

houve o dano, mas a sua extensão foi mediana, pelo que o tenho como 

excedente nesse pedido. Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste 

feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito e Danos Morais 

para o fim de RESTITUIR com relação à parte autora a título de repetição do 

indébito, o valor de R$ 9.955,46. CONDENO a ré a proceder à reparação 

dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno a parte 

ré, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, esses 

arbitrados em dez por cento sobre a condenação. Para fins de liquidação 

da sentença, os valores deverão ser atualizados com juros de 1% (um por 

cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), 

considerando que a relação aqui discutida é extracontratual, e correção 

monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]) 

Intime-se a ré para recolher as custas processuais com base na 

condenação, sob pena de serem anotadas às margens da distribuição em 

seu nome, a fim de lastrear eventual Execução Fiscal. Transitada em 

julgado, intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua 

execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento. P.I.C. Várzea 

Grande-MT, de agosto de 2018. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito [1] Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. [2] A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 289301 Nr: 8844-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY DOMINGAS AMORIM DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Imobiliária São Mateus Ltda., OSNI 

MACHADO, ABEL POMPEU DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES 

CUNHA - OAB:12713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2573

 Delimito que a prova deverá versar sobre o lapso temporal de exercício 

da posse da autora sobre a área, bem como, a espécie de posse.Para 

tanto, caberá à autora a prova nesse sentido.DA PRESCRIÇÃOAlega a ré 

a não ocorrência do prazo prescricional em face de sua suspensão, ao 

argumento de que o Loteamento São Mateus sofreu invasão em 1997 e 

desde então vem buscando pelas esferas judicial e administrativa 

solucionar a situação.Diz, também, que em 2012 o município de Várzea 

Grande editou o Decreto n.º 12/2012, declarando como de interesse 

público 1.730 (mil setecentos e trinta) lotes do empreendimento para fins 

de regularização fundiária e em face da invasão, ao que foi assinado o 

Termo de Cooperação n.° 25/2013 para tal finalidade, bastando à autora 

dirigir-se à Associação de Moradores.Entendo não se operar a suspensão 

do prazo prescricional por não constar documento nos autos no sentido 

de que a autora foi demandada em ação judicial.Outrossim, ainda que a ré 

comprove a existência de termo de cooperação técnica com o município 

para regularização fundiária, é facultado à autora a propositura de 

demanda judicial para reconhecimento do usucapião, não ficando adstrita 

à via administrativa.DA CARÊNCIA DE AÇÃOArgumenta, ainda, a ré, que a 

autora é carecedora de ação por não possuir interesse processual, uma 

vez que poderia regularizar a situação do imóvel desde que visitasse seu 

escritório.Rejeito a preliminar pelos mesmos motivos acima expostos, ou 

seja, não é a parte obrigada a proceder na forma indicada pela ré, além do 

que a Carta Magna faculta-lhe o reconhecimento de seu direito nas vias 

judiciais.Sendo necessária a instrução oral para melhor comprovar o lapso 

temporal e período de posse designo audiência de instrução e julgamento 

para ___/___/2018, às ___:___h, oportunidade em que tomarei o 

depoimento pessoal da autora e inquirirei as testemunhas, desde que 

arroladas no prazo legal.Caberá aos advogados das partes informar e/ou 

intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora, e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450825 Nr: 12253-75.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLAN FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:18512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12253-75/2016. (Cód.450825)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 76347 Nr: 8618-09.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.S. DA ROCHA FREITAS - ME, SIDALICA 

SILVESTRE DA ROCHA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2004/309. (Cód.76347)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432466 Nr: 2438-54.2016.811.0002

 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: NUBERTO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA 

PARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:17889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:OAB/MT 5.604

 Processo n.º 2438-54/2016. Código (432466)

 Vistos...

Defiro o pedido retro de fls. nº. 289.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 320075 Nr: 16446-41.2013.811.0002

 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: PATRICK DE LARA PINTO RIBEIRO, LAURA PATRICIA 

ROCHA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R V ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHSRITYAN GOMIDE - 

OAB:OAB/MT 7.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:MT/11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo nº 16446-41/2013. Cód. 320075.

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores mediante alvará, devendo a 

Sra. Gestora providenciar a expedição conforme requerido às fls. 232.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327215 Nr: 23537-85.2013.811.0002

 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: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Luiz Pinheiro do 

Nascimento - OAB:OAB 8318

 Processo nº 23537-85/2013. (Cód.327215)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376796 Nr: 24396-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 24396-67/2014. Cód. 376796.

Vistos...

Intime–se parte autora para manifestar sob às fls. nº. 99/100.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325142 Nr: 21528-53.2013.811.0002

 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: FRANCISCO MENEGUETTI, NILSA CORREA FARIA 

MENEGUETTI, TERESINHA MENEGUETTI LEONARDO, CLAUDIO 

MENEGUETTI, JOSE LUIS LEONARDO, ELAINE DE ALMEIDA CEZAR 

MENEGUETTI, ALVARO MENEGUETTI, VERA ALICE FERNANDES 

MENEGUETTI, HELCIO MENEGUETTI, LAURO MENEGUETTI, HELIO 

MENEGUETTI JUNIOR, MARISTELA ELIZA PINTO MENEGUETTI, LILIANA 

MARIA MANETTI, JOSEANE CAMPOS GUERRA MENEGUETTI, CLAUDIA 

REGINA MENEGUETTI CANIATO, CLAUDIO PIRES CANIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELIAS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716, Tadeu Trevisan Bueno - OAB:6212

 Processo nº 21528-53/2013 (Cód. 325142)

Vistos...

A fim de não restar em (nova) arguição de cerceamento de defesa, 

intimem as partes para no prazo comum de 10 (dez) dias informar se ainda 

possuem provas testemunhais a serem produzidas além da prova 

emprestada.

Não havendo manifestação ou comunicado o desinteresse, venham-me 

conclusos para julgamento no estado em que se encontram. Caso 

contrário, conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 298091 Nr: 18591-07.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMOVEL QUADRA 02 LOTE 03

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 18591-07/2012. (Cód. 298091)

Vistos...

Em face da vigência do novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte autora para que emende a petição inicial, adequando 

seus fatos e fundamento de acordo com o novo Código de Processo Civil, 

especificadamente em relação aos artigos 319, II e 334.

Determino também, que autor diga se possui interesse na autocomposição 

nos termos do § 5º, art. 334, CPC.

Intime-se.
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Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 297173 Nr: 17589-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QUADRA 17

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 71589-02/2012. (Cód. 297273)

Vistos...

Em face da vigência do novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte autora para que emende a petição inicial, adequando 

seus fatos e fundamento de acordo com o novo Código de Processo Civil, 

especificadamente em relação aos artigos 319, II e 334.

Determino também, que autor diga se possui interesse na autocomposição 

nos termos do § 5º, art. 334, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 297214 Nr: 17630-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 17 LOTE 20 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/45. Cód. 204865

Vistos...

Defiro o pedido quanto à busca de endereço do réu, limitando as 

diligências aos órgãos e empresas disponibilizadas ao Poder Judiciário.

Para tanto, determinando que os autos permaneçam no gabinete, para as 

diligências necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 26277 Nr: 4821-64.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚBA BRAZIL IND. E COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMI GIDRÃO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Processo nº 4821-64/2000. (Cód.26277)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340554 Nr: 8375-16.2014.811.0002

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO QUADRA 21

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8375-16/2014. (Cód.340554)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407073 Nr: 15170-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO POLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:MT 17.827/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILDO GONÇALO COELHO - 

OAB:

 Processo nº 15170-04/2015. (Cód.407073)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325480 Nr: 21865-42.2013.811.0002

 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: DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA (CHAPÉU DO 

SOL), JUAREZ DUCTIEVICZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 21865-42/2013. (Cód.325480)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307815 Nr: 3756-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERILDO MOTTA RAMOS, MARCIA MAMEDES DE 

OLIVEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STILO CONTABILIDADE E ASSESORIA LTDA 

-ME, ANDERSON SAMPAIO DE OLIVEIRA, JAIME OSVAIR COATI, MARIA 

AUXILIADORA CAMPOS DE OLIVEIRA, MIRIAM ANGELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:11266-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 Processo nº 3756-77/2013 (Cód. 307815)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença, bem como, alterem-se os polos ativo e 

passivo, fazendo constar como exequente o advogado Marcelo Zagonel e 

como executados Enerildo Motta Ramos e Marcia Mamedes de Oliveira 

Ramos. Providencie também a alteração dos patronos das partes.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415536 Nr: 19623-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREEENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO SOUTO - 

OAB:Defensor

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13.913/MT

 Processo n° 19623-42/2015 - Cód. 415536.

Vistos.

Intime-se o autor para manifestar nos autos das fls.71/96.

Intime-se

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 287249 Nr: 6570-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINO FREITAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, Heliodoro Santos Nery - OAB:4630

 Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo credor contra a decisão 

de fls. 196 em que argumenta omissão pela ausência de fixação dos 

honorários na fase de cumprimento da sentença e erro material por ter 

sido estabelecida a responsabilidade contratual na decisão objurgada, 

e n t e n d e n d o  a p l i c a r - s e  h i p ó t e s e  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e 

extracontratual.Relativamente ao alegado erro material por premissa 

equivocada, sem razão o credor, pois ainda que não tenha disposto 

expressamente na sentença, tendo em vista que era passageiro da 

devedora, de forma que a responsabilidade há que ser considerada como 

contratual.Outrossim, deveria a parte ter oposto os Declaratórios quando 

intimada da sentença arguindo omissão, o que não foi feito alhures.Quanto 

à alegada ausência de fixação de honorários na fase de cumprimento da 

sentença, em que pese ter sido recebida em 09.01.2015 (fls. 98) e não ter 

sido objeto de apontamento pela parte, de fato não foram 

fixados.Considerando que o credor concordou com o parcelamento do 

débito – apesar de ser previsto em sede de Execução Extrajudicial – e 

considerando o disposto no art. 745, § 2º, do CPC/73 , os honorários 

devem ser fixados em apenas quanto ao saldo remanescente, o que, 

inclusive, ainda que não disposto de forma clara às fls. 172, o bloqueio de 

fls. 174 foi realizado contabilizando-se 10% dos honorários da fase 

(acréscimo de R$ 2285,56 sobre o montante de R$ 22.855,63 requerido às 

fls. 170), de forma que a tese também não merece prosperar visto já ter 

sido alcançada a finalidade.Diante disso, REJEITO os Embargos 

Declaratórios de fls. 200.HOMOLOGO os cálculos de fls. 198, quanto ao 

saldo remanescente de R$ 19.557,06 (dezenove mil quinhentos e 

cinquenta e sete reais e seis centavos), considerando que o valor já 

engloba multa e honorários advocatícios.Sendo aqui esgotadas as 

matérias postas em debate na Impugnação de fls. 176/188, deixo de 

analisa-las individualmente.Certificado o prazo recursal, ao credor para 

manifestar-se e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 312945 Nr: 9070-04.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN AIRLINES INC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 13.953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.695 SP

 Processo nº 9070-04/2013. (Cód. 312945)

 Vistos...

Inexistindo pedido de cumprimento de sentença, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 259665 Nr: 18739-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRO SANTANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - OAB:

 Processo nº 18739-86/2010. (Cód. 259665)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por JAMIRO SANTANA DE JESUS em desfavor BANCO DO BRASIL e 

BANCO BRADESCO S/A.

Informa o devedor às fls. 178 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 181/182 favorável ao 

valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Requer ainda o credor, a intimação do devedor Banco do Brasil, para que 

pague a diferença indicada às fls. 182.

No entanto, entendo que o pedido de intimação para pagamento do valor 

incontroverso merece ser rejeitado, vez que a r. sentença condenou os 

réus solidariamente a efetuarem o pagamento da condenação, logo, em 
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havendo o pagamento por qualquer das partes enseja no cumprimento 

total da obrigação.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 182, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 333115 Nr: 1749-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA SOCORRO UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407, RODRIGO NUNES - OAB:OAB/MT 19.341/A

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o apontamento indicado no 

extrato de fls. 25, de R$ 160,92, referente ao contrato n.° 

667934604656002, lançado pela ré.CONDENO a ré a proceder à 

reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante 

fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Ainda, 

CONFIRMO a tutela de fls. 25.Condeno a parte ré, ainda, em custas 

processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por 

cento sobre a condenação.Para fins de liquidação da sentença, os 

valores deverão ser atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação 

aqui discutida é extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação (Súmula 362, do STJ )Intime-se a ré para recolher as 

custas processuais com base na condenação, sob pena de serem 

anotadas às margens da distribuição em seu nome, a fim de lastrear 

eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora 

para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço 

eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294322 Nr: 14418-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141/BA, LUIS CARLOS LAURENÇO - OAB:16.780-BA

 Processo nº 14418-37/2012. (Cód. 294322)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por ADELINA DE OLIVEIRA em desfavor TIM OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL.

Informa o devedor às fls. 80 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor às fls. 94/95 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 95, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446754 Nr: 10295-54.2016.811.0002

 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: J.P. RODRIGUES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 

VETERINÁRIOS LTDA, DAYANNE MONIK ROBERTA DO PRADO FERRAZ 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Martins de Souza 

Barboza - OAB:20.521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais.Considerando que o débito refere-se a fatura de recuperação de 

crédito, CONFIRMO a tutela de fls. 35/36, no sentido de impedir que a ré 

suspenda o fornecimento de energia elétrica na UC do autor em 

decorrência dessa dívida, especificamente, recuperação de crédito.Pelo 

princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da ré, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC 

.Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte endereço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450062 Nr: 11935-92.2016.811.0002

 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: CLAUDISON RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação ao autor 

os débitos de R$ 43,54, R$ 191,26, R$9,90, R$9,90, R$76,38, R$227,05, 

R$69,50, R$166,85 e R$7,97, referentes aos contratos 

GSM0111270967264, GSM0111293241408 GSM0111315883613, 

GSM0111338806508, GSM 0111270950348, GSM0111293224938, GSM 

0111293371073, GSM0111316014973 e GSM 0111339659957, 

respectivamente, indicados no extrato de fls. 17.CONDENO a ré a 

proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, 

mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Para 

fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), e correção 

monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ ), 

considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.Condeno a 

parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 476 de 529



querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento.Providencie a Sra. Gestora a alteração na capa dos autos e 

no sistema Apolo, consignando que se trata de processo “com 

custas”.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 451837 Nr: 12668-58.2016.811.0002

 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: VANDIR AIRES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, EBENEZER SOARES BELIDO - OAB:2774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS- 7161

 Assim, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c 

Indenização por Danos Morais.Condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do CPC .Custas processuais pelo autor, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Decorrido o 

prazo recursal e não havendo manifestação das partes, ao arquivo com 

as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no seguinte 

enderenço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435778 Nr: 4493-75.2016.811.0002

 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: CADS, KELY CRISTINA SILVINA ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco 

reais).Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso.Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.200,00 

(mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de 

Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE-MT, 

DE AGOSTO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 296767 Nr: 17141-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 03 - LT. 10 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°. 17141-29/2012. (Cód. 296767)

Vistos...

Em face da vigência do novo Código de Processo Civil, determino a 

intimação da parte autora para que emende a petição inicial, adequando 

seus fatos e fundamento de acordo com o novo Código de Processo Civil, 

especificadamente em relação aos artigos 319, II e 334.

Determino também, que autor diga se possui interesse na autocomposição 

nos termos do § 5º, art. 334, CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 224145 Nr: 4314-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIENE ARCANJO DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4314-88/2009. (Cód. 224145)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido às fls. 108, devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição 

do respectivo alvará.

Feito isso, conclusos para analises dos demais pedidos.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 22 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 376223 Nr: 23918-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENI MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Processo nº 23918-59/2014. (Cód. 376223)

Vistos...

Ao autor para dizer, no prazo de cinco dias, se concorda com os valores 

depositados às fls. 99-v, ciente que sua inercia, ensejará na concordância 

e extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 277199 Nr: 20737-55.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA CRISTINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ - OAB:13.783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S 

JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 20737-55/2011. (Cód. 277199)

Vistos...

Antes de analisar o pedido de citação por edital, determino que os autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 477 de 529



permaneçam conclusos para fins de busca de endereço do réu, limitando 

as diligências aos órgãos e empresas disponibilizadas ao Poder Judiciário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 26 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 371989 Nr: 20901-15.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANISHI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE 

HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BARBOSA DE 

MATTOS - OAB:220.501, MARIA AMELIA SARAIVA - OAB:41.233, 

MARIA HELENA GURGEL PRADO - OAB:75401/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412

 Processo nº 20901-15/2014. (Cód. 371989)

Vistos...

Defiro o pedido de expedição de nova carta precatória para oitiva da 

testemunha arrolada, conforme requerido às fls. 131/132, devendo a Sra. 

Gestora expedir o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 328633 Nr: 24956-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA DOS ANJOS PIZZARIA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 24956-43/2013. (Cód. 328633)

Vistos...

Trata-se de MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO proposta por SDB 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., em desfavor de NEUSA DOS ANJOS 

PIZZARIA –ME.

Denoto da análise dos autos, que a autora não tem mais interesse no 

prosseguimento do feito, pois deixou manifestar-se mesmo depois de ter 

sido intimado (fls. 64), ciente das penas em caso de inércia.

 DIANTE DISSO, ante a desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, CPC.

Revogo a liminar concedida às fls. 42.

 Sem custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332857 Nr: 1540-12.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLAN PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A

 Processo nº 1540-12/2014. (Cód. 332857)

Vistos...

Ao autor para dizer, no prazo de cinco dias, se concorda com os valores 

depositados às fls. 93-v, ciente que sua inercia, ensejará na concordância 

e extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 222116 Nr: 2357-52.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE - UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA BESSA MIRACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BESSA 

MIRACHI - OAB:TO 3130/15119-A

 Processo nº 2357-52/2009. (Cód. 222116)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 287081 Nr: 6363-97.2012.811.0002

 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: PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo nº 6363-97/2012. (Cód. 287081)

Vistos...

Ao autor para dizer, no prazo de cinco dias, se concorda com os valores 

depositados às fls. 93, ciente que sua inercia, ensejará na concordância e 

extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 314432 Nr: 10702-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO VICENTE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA ("SKY")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:131.600/SP, VENTURA ALONSO PIRES - OAB:OAB-SP 

123321, Wilson Roberto Peixoto Junior - OAB:8032-B

 Processo nº 10702-65/2013. (Cód. 314432)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por LEANDRO VICENTE FARIAS em desfavor SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA.

Informa a credora às fls. 205, a realização do bloqueio/penhora online (fls. 

196), onde o credor deixou transcorrer o prazo para a impugnação ao 

cumprimento da sentença, requerendo assim, o levantamento dos valores 

mediante alvará.

Expedido o alvará em favor do credor, este foi intimado para falar se o 

débito foi liquidado, este se manteve inerte, conforme certificado às fls. 

205.

Dessa forma, cumprida a obrigação, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, 

nos termos do art. 924, II, do NCPC.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325211 Nr: 21600-40.2013.811.0002

 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: ADEMI GIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:MT 17.826-A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ADEMI GIL DA 

SILVA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, também qualificada.

Em face do que consta às fls. 112, em que o credor concorda com o valor 

depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora não 

ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito (fls. 109), DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor da credora, 

conforme requerido, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 401269 Nr: 11990-77.2015.811.0002

 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: JAILSON PEDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19.498-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 11990-77/2015. (Cód. 401269)

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 352585 Nr: 17731-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIRA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Processo n.º 17731-35/2014 (Cód. 352585)

Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Delimito que a prova deverá versar sobre o lapso temporal de exercício da 

posse da autora sobre a área, bem como, a espécie de posse, ainda que 

a ré, no tocante aos fatos, não se irresigne à pretensão inaugural.

Para tanto, inobstante a corré Verdade não ter reconhecido o mérito e 

afirmar que já se operou o prazo do Usucapião, bem como, por não ter o 

Espólio de Lourenço Boabaid ofertado defesa, caberá à autora a prova 

nesse sentido.

DA REVELIA

Por observar que o espólio de Lourenço Boabaid, citado na pessoa da 

inventariante, não ofertou contestação, DECRETO SUA REVELIA, 

presumindo sua aceitação como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

DA CARÊNCIA DE AÇÃO

Argumenta a corré Verdade Empreendimentos que a autora é carecedora 

de ação por já ter alcançado o prazo a garantir-lhe o Usucapião, sendo 

despicienda a propositura desta demanda.

Rejeito a preliminar por entender que a lapso temporal e espécie de provas 

são ainda necessários para conhecimento ou não do pedido, além do que, 

ainda que a parte tenha mantido a posse pelo lapso temporal necessário, 

não seria suficiente à declaração da prescrição aquisitiva por depender 

de autorização dos réus.

Sendo necessária a instrução oral para melhor comprovar o lapso 

temporal e período de posse designo audiência de instrução e julgamento 
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para ___/___/2018, às ___:___h, oportunidade em que tomarei o 

depoimento pessoal da autora e inquirirei as testemunhas, desde que 

arroladas no prazo legal.

Caberá aos advogados da parte autora informar e/ou intimar a testemunha 

por eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442934 Nr: 8308-80.2016.811.0002

 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: SILVIO COSME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 8308-80/2016. (Cód. 442934)

Vistos...

Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre 

o laudo pericial de fls. 30.

Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370444 Nr: 19757-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASON BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTES PEDRA MARMORE E GRANITO 

(MOISES METELO PERES ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação de Rescisão de Contrato C/C Danos Morais e Materiais para 

DECLARAR RESCINDIDO a compra e venda de 01 (uma) pia e 02 (duas) 

bancadas de granito verde Ubatuba, indicadas nas notas/orçamentos de 

fls. 20/21.CONDENO a ré a restituir ao autor a importância de R$ 1.000,00 

(mil reais), pago a título de entrada. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido no tocante aos danos morais.Pelo princípio da sucumbência 

condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, 

honorários advocatícios em favor do autor, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º.Para 

fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 

1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso.Decorrido 

o prazo recursal, que deverá ser certificado, e não havendo manifestação 

das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.Esta sentença é publicada no seguinte enderenço eletrônico: 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 250133 Nr: 9525-71.2010.811.0002

 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: JOSE MARCIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE 

-IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA RONDON DOS 

SANTOS - OAB:8700, ILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:11499, 

MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:

 Processo nº 9525-71/2010. (Cód. 250133)

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 307131 Nr: 2979-92.2013.811.0002

 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: FÁBIO LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Processo nº 2979-92/2013 (Cód. 307131)

Vistos...

Em face da divergência das partes no tocante à contratação dos serviços 

disponibilizados pela ré e observando pelas telas sistêmicas juntadas no 

corpo da contestação que o local onde foi instalada a linha telefônica é 

distinto do endereço informado pela parte autora, com base no art. 370, do 

NCPC, realizei pesquisa no endereço da parte no sistema Infoseg (Receita 

Federal e Denatran), sendo informado o mesmo endereço indicado no 

contrato. Junte-se o respectivo documento.

Intimem as partes para tomar conhecimento sobre os documentos e sobre 

eles manifestarem-se, caso queiram, no prazo comum de 15 (dias).

Relativamente aos honorários periciais, diante da divergência apresentada 

pela ré e considerando a que se trata de prova de menor dificuldade 

técnica, quiçá simples, inobstante as argumentações do Sr. Perito às fls. 

173/178 reduzo ex officio os honorários para R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais).

Intime-se o Sr. Perito para informar se concorda em realizar os trabalhos 

no montante acima indicado, sob pena de substituição.

A ré também deverá ser intimada a depositar a integralidade, dos 

honorários, acaso concorde com o valor, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, ou desistir de sua realização.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 237709 Nr: 17454-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO MOREIRA DE BRITO, COMPANHIA DE 

HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17454-92/2009 (Cód. 237709)

Vistos...

Trata-se de Usucapião proposto originalmente perante a 2ª Vara Cível 

desta Comarca e diante do interesse do Estado de Mato Grosso, foi 

declinada da competência em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública.

Cessado o interesse do Estado, então representado pela Cohab MT, foi 

determinada a redistribuição a uma das Varas Cíveis, contudo, por 

tratar-se de processo primeiro conhecido pelo juízo da 2ª Vara Cível, a 

aquele juízo deveriam ter sido devolvidos os autos, e não livremente 

distribuídos, inclusive, em face da figura da prevenção.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO 

CONFIGURADA. COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO À VARA DE FAZENDA 

PÚBLICA. EXCLUSÃO POSTERIOR DO MUNICÍPIO. RETORNO À VARA 

CÍVEL DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVA E LIVRE REDISTRIBUIÇÃO 

DO FEITO. AGRAVO. IMPROVIMENTO.

(AgRg no Ag 510338 MG 2003/0049157-0, 4ª Turma do STJ, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, j. 11.11.2003, DJ 26.04.2004, p. 175).

Assim, determino sejam os autos encaminhados à 2ª Vara Cível desta 

Comarca, com as devidas homenagens, após as anotações de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417281 Nr: 20629-84.2015.811.0002

 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: APARECIDO EDUARDO DE SOUZA BARRINHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:6421-E, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Processo nº 20629-84/2015. (Cód. 417281)

Vistos...

Ao autor para dizer, no prazo de cinco dias, se concorda com os valores 

depositados às fls. 205/206, ciente que sua inercia, ensejará na 

concordância e extinção do feito.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330980 Nr: 27272-29.2013.811.0002

 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: TIM CELULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giancarlo Santos - 

OAB:10799, JEFFERSON LUIS DE QUEIROZ - OAB:12268

 Processo nº 27272-29/2013. (Cód. 330980)

 Vistos...

Inexistindo pedido de cumprimento de sentença, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342099 Nr: 9605-93.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA LACERDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR-MG/ENTIDADE:RIO DE JANEIRO/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Alessandra Lacerda dos Santos, Cpf: 

01872341594, Rg: 27885160 SSP MT Filiação: Reginaldo Souza Lacerda e 

Maria de Lourdes Cunha Lacerda, brasileiro(a), casado(a), do lar, 

Endereço: Qd 12 Lote 15, Bairro: Esmeralda, Cidade: Várzea Grande-MT

Providência a ser adotada pela parte:dar andamento efetivo ao feito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção (cpc, art. 485, iii, § 1º).

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 76925 Nr: 9065-94.2004.811.0002

 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: VOLNEY LUCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODI ANTÃO LORENZONI, BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALVA MOLEIRO PIRES - 

OAB:8031/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, HIGINO SALLES 

HEINSCH - OAB:63732, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT 

15.013 A, PAULO ROBERTO DORNELLES BRANDÃO - OAB:32.351

 Processo n.º 9065-94/2004. (Cód. 76925).

Vistos...

Trata-se de Ação De Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido 

de Tutela proposta por VOLNEY LUCIANO DOS SANTOS em desfavor de 

ODI ANTÃO LORENZONI, A LIDE BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS.

Em face do que consta às fls.705-v/706, onde as partes comunicam a 

realização de acordo, pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, hei por bem em HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos.

Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do art. 487, 

III, “b” do NCPC.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Tendo em vista que a partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 316756 Nr: 13136-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU SILVA DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Marcio de Oliveira - 

OAB:14247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Processo nº 13136-27/2013. (Cód. 316756)

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 96669 Nr: 6160-48.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, RONDON PLAZA 

SHOPPING LTDA, CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING, JAR 

PROJETOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358-0 MT, ZAID ARBID - OAB:1822-A/MT

 Processo n° 6160-48/2006 (Cód. 96669)

Vistos...

Diante do julgamento do agravo para limitar a penhora a 50% sobre a 

renda obtida, contudo, por observar que nos autos há valor suficiente 

para satisfação do débito, de forma que a determinação do acórdão 

restou absorvida, e considerando que, acaso ordenada a devolução 

serão feitos novos bloqueios, resultando no mesmo status, por cautela, 

determino a intimação dos devedores para manifestarem sobre as 

petições de fls. 1527/1531 e 1534/1535, no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo ou não resposta, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 511829 Nr: 20004-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON LEITE MORBECK, SUELI MARQUES 

QUEIROZ MORBECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SELVINO KUSSLER - 

OAB:OABRO 1324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente, nos autos da carta 

precatória cível redistribuída para a 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande – MT, para no prazo de cinco (05) proceder o recolhimento da 

diligência do (a) Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 291064 Nr: 10730-67.2012.811.0002

 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: LEUDES DE JESUS SANTOS ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da ré, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Moral para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação à autora 

o contrato n.° 91764982241, referente ao apontamento de R$ 422,29, de 

11.07.2007, constante no extrato de fls. 17.CONFIRMO a tutela de fls. 

18.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no 

montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês 

desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ ), considerando que a relação 

aqui discutida é extracontratual, e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação (Súmula 362, do STJ ).A fim de dar efetividade à tutela, 

expeçam-se ofícios ao Serasa e SPC para cumprimento da decisão de fls. 

18.Por ter a autora decaído apenas no quantum indenizatório, condeno a 

ré, ainda, em custas processuais e honorários advocatícios, esses 

arbitrados em dez por cento sobre a condenação.Anotem as custas 

processuais no nome da ré para lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, sob pena de arquivamento.Esta sentença é 

p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e n ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381409 Nr: 27809-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX JUNIOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696

 Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.Delimito que a prova deverá 

versar quanto à validade do contrato que o autor afirma não ter firmado 

com o réu.Para tanto, considerando a farta documentação juntada pelo réu 

em sua defesa, ou seja, contrato assinado e documentos pessoais do 

autor utilizados na contestação, aparentemente os mesmos juntados na 

inicial, a prova da fraude caberá ao autor, inclusive, ante a alegação do 

autor de que inexiste vínculo, o que afasta a relação de consumo e 

inversão do ônus da prova.Intimado a indicar provas, o autor não se 

manifestou, limitando-se, posteriormente, a requerer a designação de 

audiência conciliatória e a apresentar proposta de acordo. A ré pugna pela 

realização de prova pericial e o depoimento do autor.Para realização da 

perícia nomeio o Me. Thyago Jorge Machado, Perito Oficial, com endereço 

na Avenida Leonides de Carvalho, número 111, unidade n°502, Bairro 

Miguel Sutil, CEP 78048-341, em Cuiabá, fone (65) 98112-2338 e e-mail: 

tmachado@forenselab.com, na forma do art. 465, do NCPC.Intimem as 

partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, no prazo 

comum de 10 (dez) dias.Após, ao Sr. Perito para apresentar proposta de 

honorários no prazo de 10 dias, devendo ser a ré intimada para depósito 

dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias.Autorizo o Sr. Perito a 

fazer vista dos autos para análise.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

realização da perícia após o levantamento do percentual dos honorários, 

devendo a entrega do laudo ser efetuada em 15 (quinze) dias da 

realização da perícia.Juntando o laudo digam as partes em quinze dias e 

conclusos para designação de audiência instrutória.Determino, desde já, 

que o réu traga aos autos a via original do contrato ou, ante a 
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impossibilidade, de cópia legível, assim como, tela sistêmica e documento 

utilizado na contratação em que conste o endereço do proponente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 420392 Nr: 22205-15.2015.811.0002

 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: ALVACIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A

 Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.Delimito que a prova deverá 

versar quanto à validade do contrato que o autor afirma não ter firmado 

com o réu.Para tanto, considerando a farta documentação juntada pelo réu 

em sua defesa, ou seja, contrato assinado e documentos pessoais do 

autor utilizados na contestação, aparentemente os mesmos juntados na 

inicial, a prova da fraude caberá ao autor, inclusive, ante a alegação do 

autor de que inexiste vínculo, o que afasta a relação de consumo e 

inversão do ônus da prova.Já apresentadas provas, o autor requer a 

realização de prova pericial. O réu pleiteou o julgamento antecipado da 

lide.Para realização da perícia nomeio o Me. Thyago Jorge Machado, Perito 

Oficial, com endereço na Avenida Leonides de Carvalho, número 111, 

unidade n°502, Bairro Miguel Sutil, CEP 78048-341, em Cuiabá, fone (65) 

98112-2338 e e-mail: tmachado@forenselab.com, na forma do art. 465, do 

NCPC.Intimem as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes 

técnicos, no prazo comum de 10 (dez) dias.Após, ao Sr. Perito para 

apresentar proposta de honorários no prazo de 10 dias, consignando que, 

por ser o autor beneficiário da assistência judiciária, serão pagos pelo 

Estado mediante certidão de crédito.Autorizo o Sr. Perito a fazer vista dos 

autos para análise.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da 

perícia após o levantamento do percentual dos honorários, devendo a 

entrega do laudo ser efetuada em 15 (quinze) dias da realização da 

perícia.Juntando o laudo digam as partes em quinze dias e conclusos para 

sentença.Determino, desde já, que o réu traga aos autos a via original do 

contrato ou, ante a impossibilidade, de cópia legível, assim como, tela 

sistêmica e documento utilizado na contratação em que conste o endereço 

do proponente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 207211 Nr: 3063-69.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA PATRÍCIA ARCE FOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MOACYR PINTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7.585, RICARDO BATISTA BLASI - 

OAB:12249/MT

 Processo nº 3063-69/2008 (Cód. 207211)

Vistos...

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 348167 Nr: 14384-91.2014.811.0002

 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: JOANIL ANDRELINA PEREIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14384-91/2014 (Cód. 348167)

Vistos...

Anote-se na capa dos autos e informações no sistema Apolo a prioridade 

de tramitação deste processo por ser daqueles previstos na Meta 2 do 

CNJ.

À autora para manifestar-se sobre a certidão de fls. 348, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicando meios para citação da parte contrária.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 27 de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 270452 Nr: 10938-85.2011.811.0002

 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: DANIELE DOS SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO RIBEIRO, ANTONIO RIBEIRO, 

JOANIL ANDRELINA P. RIBEIRO, MARIA RODRIGUES, WESLEY LUCAS V. 

MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANI ARLEY DA SILVA - 

OAB:11250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:, GEISE MEURI MORAES - OAB:11783/MT

 Anote-se na capa dos autos e informações no Concedo à corré Joanil 

Andrelina Ribeiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, inclusive, 

por extensão dos autos n.° 14384-91/2014 em apenso.Por não verificar a 

possibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito.Delimito que a prova deverá versar quanto à validade 

da compra e venda lavrada na matrícula do imóvel no R/4: 39.184, de 

13.04.2000, no sentido de que o comprador não existe, e se os réus, em 

especial, a corré Joanil Andrelina, não se aproveitou de eventual fraude 

e/ou falsificação.Para tanto, caberá à corré Joanil comprovar a alegada 

fraude no registro imobiliário, que não se beneficiou, tão pouco, participou, 

visto ter sido, aparentemente, realizada por seu cônjuge.Já intimadas as 

partes para indicar provas a autora pediu o julgamento antecipado da lide. 

A corré Joanil requer a realização de prova pericial para constatar a 

falsificação na venda, bem como, o depoimento da autora e testemunhal.A 

fim de realizar a prova nomeio o Dr. Ruy de Souza Gonçalves, médico e 

perito grafotécnico, com endereço na Rua Érico Veríssimo, n.º 61, Parque 

Res. Santa Cruz, em Cuiabá-MT, fone 8123-6216 e email 

rvitiligo@bol.com.br.Intimem as partes para apresentação de quesitos e 

indicação de assistentes técnicos no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao 

Sr. Perito para apresentar proposta de honorários, consignando que, por 

serem as partes beneficiárias da assistência judiciária, serão pagos pelo 

Estado mediante certidão de crédito.Havendo concordância, intimem-se as 

partes da respectiva data e horário. Fixo o prazo de 30 dias para entrega 

do laudo pericial.Apresentado o laudo, às partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias e conclusos para designação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 483 de 529



audiência.Consigno, desde já, que caberá à advogada da corré informar/ 

intimar suas testemunhas quanto ao dia, hora, e local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435476 Nr: 4332-65.2016.811.0002

 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: VALDIRA SILVA DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAB -UNIÃO VÁRZEA-GRANDENSE DE 

ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4332-65/2016. (Cód.435476)

Vistos...

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção (CPC, art. 485, III, § 1º).

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, de agosto de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340678 Nr: 8471-31.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE RANGEL DE ALMEIDA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:PR 41.766, GUSTAVO DE REZENDE MITNE - OAB:OAB/PR 52.997, 

PAULO BIZ FARIA - OAB:OAB/PR 75.679

 Processo nº 8471-31/2014. (Cód. 340678)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta 

por FELIPE RANGEL DE ALMEIDA FIGUEIREDO em desfavor MÓVEIS 

ROMERA LTDA.

Informa o devedor às fls. 96 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor às fls. 97 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 97, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE-MT, DE AGOSTO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007528-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

IOLANDA RODRIGUES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007528-55.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IOLANDA RODRIGUES MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se 

conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro 

privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos termos 

dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007525-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

EDSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007525-03.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDSON TEIXEIRA DA SILVA REQUERIDO: MULTIMARCAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos... Analisando os autos, 

verifico tratar-se de Ação de Rescisão Contratual com Indenização por 

Danos Morais, na qual o requerido alega ter firmado Contrato de 

Participação em Grupo de Consórcio. Nesse sentido, tenho que a presente 

lide não é de competência das Varas Cíveis de Feitos Gerais, uma vez que 

o objeto da lide decorre de operações realizadas por instituição financeira 

subordinada à fiscalização do Banco Central, objeto este que não é 

desnaturado pela cessão do crédito noticiada e motivadora do declínio de 

competência. Isso porque, a competência da Vara de Direito Bancário não 

se define apenas pela existência de instituição financeira em um dos polos 

da demanda, mas pela natureza da demanda, ou seja, pelo conteúdo da 

lide que deve ter cunho financeiro, como sois o presente caso. O nosso 

Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo e recentemente, já se 

posicionou sobre o tema da seguinte forma: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

– PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO 

BANCÁRIO – AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

LASTREADA EM CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – 

SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO CREDITÍCIO – EXECUÇÃO 

DO CONTRATO BANCÁRIO - DIREITO DE NATUREZA NITIDAMENTE 

BANCÁRIA – CONFLITO IMPROCEDENTE. Sendo a ação de execução de 

título extrajudicial oriunda de contrato de empréstimo consignado, a 

sub-rogação da seguradora no direito creditício, não retira a natureza 

bancária da ação. As varas especializadas em direito bancário, criadas 

pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional 

pela natureza da demanda, nos termos do art. 1º, I, §1º do Provimento nº 

004/2008/CM.” TJMT - Conflito De Competência (221) 

1012175-36.2017.8.11.0000 – Des. Relator Sebastião Barbosa Farias, 

julgado em 30.05.2018). Ademais, ao julgar o CC 119550/2011 o Des. 

Orlando de Almeida Perri fez os seguintes esclarecimentos: “Vale dizer: 

não se criaram as varas especializadas de direito bancário a partir do 

critério nominal– é Banco, então deve ser julgado na vara especializada! O 

que está sob pálio da vara especializada são as matérias que, como o 

próprio Provimento salienta, demandam a abordagem de questões 

financeiras, como: “...as ações oriundas de abertura de crédito em conta 

corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; 

cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, 

inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e 

demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões 

de dívida” (art. 1º, I, § 1º do Provimento nº 004/2008). Está óbvio, tanto 

para os juízos especializados, quanto para os que respondem pelos feitos 
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gerais, que a competência das varas especializadas não se mede pela 

existência de uma atividade empresarial específica (Bancos e instituições 

de crédito), mas sim, pela especialidade da matéria jurídica que deva ser 

tratada.” Dessa forma, considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003690-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOSEFFER DA COSTA FREITAS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003690-41.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSEFFER DA COSTA FREITAS REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de pedido de 

revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela ré. O 

valor fixado, concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a 

existência ou não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém 

destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e se trata 

de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o 

diagnostico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral 

dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a 

análise dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no 

que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. No mais, determino a intimação da parte 

requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie o depósito dos 

honorários periciais. Ainda no impulso, ao autor para falar sobre o laudo 

pericial de Id. nº 13594230. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000575-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ROMARIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000575-12.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROMARIO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios 

opostos pela autora, argumentando existir contradição no enquadramento 

da lesão apurada no laudo pericial à tabela prevista na lei 9.194/74. Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada 

(art. 1.022 do CPC). Também são admitidos para correção de eventual erro 

material, conforme preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo 

possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. No 

caso em apreço, os embargantes sustentam que, ao decidir, houve 

contradição na r. sentença, vez que o laudo atesta que a parte autora 

sofreu incapacidade permanente, acarretando em perda funcional em 10% 

do segmento da coluna cervical e que o valor correto seria 10% x 25% x 

R$ 13.500,00 = R$ 337,50 reais. De plano entendo que tais alegações não 

merecem prosperar, visto que se trata de lesão sofrida na Coluna 

Cervical, e não lesão na coluna vertebral. Ainda, vejo que o Sr. Perito em 

seu aludo Pericial sob a Id. nº 7968330 - Pág. 2, foi claro em descrever a 

lesão como sendo no Seguimento da Coluna Cervical, e seguindo a tabela 

(Lei 6.194/74) tem-se a quantificação de perda parcial incompleta coluna 

cervical em 100%, sendo o percentual do redutor apurado pelo perito 

10%, totalizando o valor de R$ 1.350,00, não havendo que se falar em 

aplicação errônea de valores. Portanto, a r. sentença não carrega nenhum 

vício, vez não existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser 

sanada. Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter 

protelatório, condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 

1% sobre o valor atribuído à causa. Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000303-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

ADRIANA MARIA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000303-18.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ADRIANA MARIA SANTOS SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Tenho da análise 

dos autos, que o pedido do réu de Id. nº 13497294 - Pág. 1, não merece 

ser apreciado, vez que destoa do entendimento do art. 373 do CPC, onde 

o ônus da prova é sua incumbência, quando se tratar de existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em aplicação a 

este caso, tenho que é incumbência do réu provar que o autor não possui 

direito ao recebimento total do premio aqui almejado, produzindo prova 

pericial a fim de quantificar a lesão sofrida pela parte autora, para fins de 

quantificação do valor devido à lesão sofrida. Assim, determino a 

intimação da parte requerida para que no prazo de cinco dias, providencie 

o depósito dos valores referentes aos honorários periciais. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado judicialmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004132-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

ROGERIO NAVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ILDEU XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

LEITO XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004132-07.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: LEITO XAVIER RAMOS, DONIZETE XAVIER RAMOS, ILDEU 

XAVIER RAMOS Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, 

DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de 

Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o processo deverá ser 

novamente distribuído, nos termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005001-04.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY KAROLYNE SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

MARCIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005001-04.2016.8.11.0002. 

AUTOR: MARCIA APARECIDA DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Não verificando de plano a 

possibilidade de julgamento antecipado, na forma do art. 355 do CPC, 

encontra-se o feito na fase do art. 357 do CPC. Outrossim, levando em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar e pela economia e celeridade 

processuais, passo ao saneamento do feito, na forma prevista no art. 357, 

§ 3o, do CPC. Desde já, fixo os pontos controvertidos de que a prova 

deverá versar sobre a legalidade dos valores cobrados nas faturas de 

energia elétrica da unidade consumidora n.° 6/1309815-7, referente aos 

meses apontados na inicial, bem como, irregularidade no medidor. No mais, 

não havendo matéria de ordem pública que mereça apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Intimadas as partes para indicarem as provas pretendidas, 

somente a parte autora manifestou-se, requerendo prova pericial, 

testemunhal e documental. Em havendo interesse na produção de prova 

pericial, Para realização da perícia nomeio a Engenheira Eletricista Naíra 

Araújo, com endereço na Av. Salim Nadaf, n.° 1465, Ed. Kerly, Apto. 04, 

Centro, em Várzea Grande-MT, CEP 77.110-500, fone (65) 98132-2211 e 

e-mail naira.ene@gmail.com. Assim, intimem-se as partes, para querendo, 

em cinco dias, formularem quesitos e indicar assistente técnico em 

conformidade com o art. 465, do CPC. Decorrido o prazo supra, Determino 

que o Sr. Perito seja intimado para dizer se aceita realizar a perícia cujo 

pagamento deverá observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da 

CNCG . Em aceitando, este deve indicar proposta de honorários, local e 

data para avaliar/periciar, cujo pagamento deverá observar o disposto nos 

itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG, sendo o prazo máximo de trinta dias 

para a entrega do Laudo Pericial em cartório. Juntando o laudo digam as 

partes em cinco dias e conclusos para designação de audiência. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000018-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA COSTA CAMPOS (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

EDEVAL PINTO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000018-25.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EDEVAL PINTO DE MAGALHAES, MANOEL DA COSTA 

CAMPOS REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, ITAU SEGUROS S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE BRASIL SEGURADORA S.A., FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos... Certifique a Sra. Gestora se todos 

os réus já foram devidamente citados e quais deles já apresentaram 

contestação. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES (AUTOR(A))

M. L. D. S. M. (AUTOR(A))

MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

EDIONE BRANDAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004707-15.2017.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA, NILWILHAN DA SILVA 

DOMINGOS MORAES, MARIA LUIZA DA SILVADOMINGOS MORAES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Por 

envolver direito de menor, determino o envio dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007549-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007549-31.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO JOSE DE CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos... Em se tratando de ação movida em desfavor de 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, há que se conhecer a 

incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de foro privilegiado, cuja 

competência é absoluta – caráter funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 

1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é incompetente para o 

processamento e julgamento da lide, em vista da existência de juízo 

privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a quem compete 

processar e julgar causas cíveis em que intervenham como autor, réu, 

assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas autarquias, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações 

públicas . Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor 

de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, do CPC, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001722-73.2017.8.11.0002. 

AUTOR: RODRIGO ANDRADE SILVA DA CUNHA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Intime-se o 

Sr. Perito para indicar local e data para a realização da perícia médica. 

Feito isso, ao autor para tomar conhecimento. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004037-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNA CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004037-74.2017.8.11.0002. 

AUTOR: BRUNA CRISTINA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos... Rejeito por hora, o pedido de levantamento 

de 50% dos honorários periciais em favor do Sr. Perito. Intime-se 

pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar andamento 

EFETIVO ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 

485, III, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001715-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001715-18.2016.8.11.0002. 

AUTOR: KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos... Rejeito por hora, o pedido de levantamento de 50% dos 

honorários periciais em favor do Sr. Perito. Por verificar que o autor não 

compareceu à pericia designada, determino sua intimação pessoal e pela 

imprensa oficial a parte autora para dar andamento EFETIVO ao feito, no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004769-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004769-89.2016.8.11.0002. 

AUTOR: BRUNO DOS SANTOS SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Por verificar que o autor 

não compareceu à pericia designada, determino sua intimação pessoal e 

pela imprensa oficial a parte autora para dar andamento EFETIVO ao feito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003429-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DO NASCIMENTO (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))

Outros Interessados:

V. J. D. N. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003429-76.2017.8.11.0002. 

AUTOR: DEBORA REGINA DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Intime-se a Sra. Perita para 

que indique novo local e data para a realização da perícia médica. Feito 

isso, intime-se o autor mediante seu advogado, para que compareça na 

respectiva perícia. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-33.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAELSON DE LANA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000453-33.2016.8.11.0002. 

AUTOR: ADIMAELSON DE LANA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Observo da analise dos 

autos, que o autor não foi localizado para ser informado do local e data da 

perícia médica, conforme certidão negativa de Id. 10639205 - Pág. 1. 

Nesse sentido, nos termos do art. 77, V do CPC, determino a intimação da 

parte autora, mediante seu advogado, para que providencie a juntada de 

comprovante de endereço atualizado. Decorrido o prazo, certifique-se se 

houve manifestação. No impulso, intime-se a Sra. Perita para que indique 

novo local e data para a realização da perícia médica. Feito isso, e já 

havendo nova data e local, intime-se o autor mediante seu advogado, que 

ficará incumbido de avisar seu cliente da respectiva perícia. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRAENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

ADRIANO CURADO SILVA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS (ADVOGADO(A))

GUIANA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003119-70.2017.8.11.0002. 

AUTOR: EMBRAENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RÉU: 

GUIANA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Vistos... Por verificar a 

existência de Execução de Título Extrajudicial tramitando sob o nº 

1005902-69/2016, junto à 4ª Vara Cível desta Comarca, envolvendo o 

mesmo objeto aqui discutido, necessário se faz o envio destes autos 

àquele juízo a fim de evitar decisões conflitantes. Dessa forma, CONHEÇO 

DA CONEXÃO DE AÇÕES, DECLARANDO ESTE JUÍZO COMO 

INCOMPETENTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, 

POR PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DESTA COMARCA. Por 

consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para 

onde estes autos deverão ser encaminhados e redistribuídos em apenso 

ao feito n.º 1005902-69.8.11.0002 após as baixas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004873-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004873-81.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOAO PAULO ALVES DA COSTA REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte 
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requerida, alega haver litispendência, oportunidade onde junta cópia 

integral do processo. No entanto, o referido documento está em 

desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 

185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os 

documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os 

documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração. § 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou 

digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, 

especialmente quanto à sua legibilidade”. Dessa forma, determino que a 

parte requerida junte aos autos novos documentos legíveis. Após, ao 

autor para falar sobre as alegações e novos documentos no prazo de lei. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003636-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCAS RISSINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003636-12.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUCAS RISSINI REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos... Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados pelo réu, argumentando que na r. sentença houve omissão 

quanto a análise do não pagamento do seguro obrigatório – ausência de 

cobertura técnica. Em suas razões, insiste que o veículo causador do 

acidente é de propriedade do autor e como não pagou o seguro 

obrigatório, não faz jus ao seu recebimento. Pede a reforma da sentença. 

O Decreto-Lei 73/66 que instituiu o seguro obrigatório, tanto em sua 

redação originária como após as mais recentes alterações legislativas, 

nunca exigiu da vítima de acidente de trânsito a comprovação do 

pagamento do respectivo prêmio para reconhecer o dever da seguradora 

em indenizá-lo. Aliás, desde 2.001, há Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça (nº 257) nesse sentido “A falta de pagamento do premio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Dessa forma, rejeito os Embargos Declaratórios. Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001989-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS EVANGELISTA (AUTOR(A))

GABRIEL ELIAS BICHARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Réu não identificado - Art. 319, § 1º NCPC (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001989-79.2016.8.11.0002. 

AUTOR: SEBASTIAO MARTINS EVANGELISTA RÉU: RÉU NÃO 

IDENTIFICADO - ART. 319, § 1º NCPC Vistos... Diante do termo de 

audiência sob o nº Id. 13477107 - Pág. 1, informando a ausência 

injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. No mais, ao autor para 

falar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, indicada na Id. nº 

13465841 - Pág. 1. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 8o O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002782-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES (ADVOGADO(A))

JUCILENE MARIA DO CARMO SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS GAMARRA FRANCO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002782-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR: JUCILENE MARIA DO CARMO SOARES RÉU: ELVIS GAMARRA 

FRANCO Vistos... Para fins de efetividade processual, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 10/10/2018, às 08:00 horas, e 

determino a intimação do autor para que indique novo endereço de citação 

do réu. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002215-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (REQUERENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS KAROLINE RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002215-16.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA REQUERIDO: 

THAIS KAROLINE RIBEIRO Vistos... Defiro o pedido de expedição de novo 

mandado de citação no endereço indicado pela parte autora à Id. nº 

14405637 - Pág. 1, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Para 

tanto, redesigno a audiência de conciliação para o dia 10/10/2018, às 

08:30 horas. Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003040-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004837-39.2016.8.11.0002. 

AUTOR: EDIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de pedido 

de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela 

ré. O valor fixado, concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a 

existência ou não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém 

destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e se trata 

de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o 

diagnostico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral 

dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a 

análise dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no 

que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 
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serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. No impulso, intime-se o Sr. Perito para que 

indique novo local e data para a realização da perícia médica. Feito isso, e 

já havendo nova data e local informados, intime-se o autor mediante seu 

advogado, que ficará incumbido de avisar seu cliente da respectiva 

perícia. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000174-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

JEANDERSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004837-39.2016.8.11.0002. 

AUTOR: EDIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de pedido 

de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela 

ré. O valor fixado, concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a 

existência ou não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém 

destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e se trata 

de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o 

diagnostico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral 

dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a 

análise dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no 

que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. No impulso, intime-se a Sra. Perita para que 

indique novo local e data para a realização da perícia médica. Feito isso, e 

já havendo nova data e local informados, intime-se o autor mediante seu 

advogado, que ficará incumbido de avisar seu cliente da respectiva 

perícia. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005110-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

JOSUE BRANDAO FELIX MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004837-39.2016.8.11.0002. 

AUTOR: EDIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de pedido 

de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela 

ré. O valor fixado, concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, 

remunera condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a 

existência ou não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém 

destacar, que a realização da perícia em comento é minuciosa e se trata 

de trabalho médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o 

diagnostico da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral 

dela advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a 

análise dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no 

que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. No mais, determino a intimação da parte 

requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie o depósito dos 

honorários periciais. Ainda no impulso, digam as partes sobre o laudo 

pericial retro juntado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003039-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JO BARBOSA CRISANTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003039-09.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JO BARBOSA CRISANTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de pedido de revisão dos valores 

referentes aos honorários periciais opostos pela ré. O valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise 

dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no que 

concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. No mais, determino a intimação da parte 

requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie o depósito dos 

honorários periciais. Ainda no impulso, ao autor para falar sobre o laudo 

pericial de Id. nº 13594230. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004628-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE PINHEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004628-70.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: LUZILENE PINHEIRO GONCALVES REQUERIDO: ITAU 

UNIBANCO S/A Vistos... Trata-se de pedido de revisão dos valores 

referentes aos honorários periciais opostos pela ré. Em que pese a 

irresignação da parte requerida, o valor fixado, concernente a R$ 1.700,00 

(mil e setecentos) reais, remunera condignamente o profissional, que tem 

por mister averiguar a existência ou não da invalidez permanente alegada 

nos autos. Convém destacar, que a realização da perícia em comento é 

minuciosa e se trata de trabalho médico para apurar por meio de exame 
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físico pessoal, com o diagnostico da natureza da lesão sofrida e a 

eventual incapacidade laboral dela advinda, aliando-se ainda, à confecção 

do laudo, que envolve a análise dos quesitos e consequentes respostas. 

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais 

fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios 

objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um 

arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da 

razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa 

remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado. 

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente 

com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo 

com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, 

sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico. Ainda, 

entendo que o pedido de reconsideração não suspende o prazo para a 

apresentação de recurso próprio, estando inclusive, já decorrido o prazo. 

No mais, determino a intimação da parte requerida, para que no prazo de 

cinco dias, providencie o depósito dos honorários periciais. Ainda no 

impulso, ao autor para falar sobre o laudo pericial retro juntado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000142-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000142-42.2016.8.11.0002. 

AUTOR: VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ALMEIDA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de 

pedido de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos 

pela ré. Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise 

dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no que 

concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. Ainda, entendo que o pedido de 

reconsideração não suspende o prazo para a apresentação de recurso 

próprio, estando inclusive, já decorrido o prazo. No mais, determino a 

intimação da parte requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie 

o depósito dos honorários periciais. Ainda no impulso, ao autor para falar 

sobre o laudo pericial retro juntado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002550-06.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MARCELA SALOMAO DANTAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002550-06.2016.8.11.0002. 

AUTOR: MARCELA SALOMAO DANTAS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de pedido de 

revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela ré. 

Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise 

dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no que 

concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. Ainda, entendo que o pedido de 

reconsideração não suspende o prazo para a apresentação de recurso 

próprio, estando inclusive, já decorrido o prazo. No mais, determino a 

intimação da parte requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie 

o depósito dos honorários periciais. Ainda no impulso, ao autor para falar 

sobre o laudo pericial retro juntado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001888-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001888-08.2017.8.11.0002. 

AUTOR: REGINALDO JOSE OLIVEIRA SANTOS SILVA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de pedido 

de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela 

ré. Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise 

dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no que 

concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. Ainda, entendo que o pedido de 

reconsideração não suspende o prazo para a apresentação de recurso 

próprio, estando inclusive, já decorrido o prazo. No mais, determino a 

intimação da parte requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie 

o depósito dos honorários periciais. Ainda no impulso, ao autor para falar 

sobre o laudo pericial retro juntado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001968-69.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KEDINA MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001968-69.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: KEDINA MARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de 

pedido de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos 

pela ré. Em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado, 

concernente a R$ 1.700,00 (mil e setecentos) reais, remunera 

condignamente o profissional, que tem por mister averiguar a existência ou 

não da invalidez permanente alegada nos autos. Convém destacar, que a 

realização da perícia em comento é minuciosa e se trata de trabalho 

médico para apurar por meio de exame físico pessoal, com o diagnostico 

da natureza da lesão sofrida e a eventual incapacidade laboral dela 

advinda, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise 

dos quesitos e consequentes respostas. Note-se ainda, que no que 

concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não 

existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de 

honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é 

necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto 

a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente 

com o trabalho a ser desempenhado. Dessa forma, vislumbro que o 

montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a 

serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar 

com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento 

ilícito do profissional técnico. Ainda, entendo que o pedido de 

reconsideração não suspende o prazo para a apresentação de recurso 

próprio, estando inclusive, já decorrido o prazo. No mais, determino a 

intimação da parte requerida, para que no prazo de cinco dias, providencie 

o depósito dos honorários periciais. Ainda no impulso, às partes para 

falarem sobre o laudo pericial retro juntado. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007499-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ORACIO SILVA (ADVOGADO(A))

IZABELLA REGINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007499-39.2017.8.11.0002. 

AUTOR: IZABELLA REGINA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Analisando os 

autos, verifico que a parte autora não compareceu à audiência de 

conciliação, conforme informado no termo de Id. 1470654 - Pág. 1. À Id. nº 

13594390, junta justificativa do não comparecimento à audiência, no 

entanto, não junta nenhum documento capaz de corroborar com suas 

alegações. Assim, diante do termo de audiência informando a ausência 

injustificada da parte autora e de seu advogado, aplico-lhe multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. No impulso, 

designo nova audiência de conciliação a ser realizada no dia 03/10/2018, 

às 08:30 horas. Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório 

a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 

334 do CPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 8o O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004552-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMO CANDIDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004552-75.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

MAXIMO CANDIDO DA SILVA Vistos... Ao credor para falar sobre a 

certidão de Id. nº 14460067, e impulsionar o feito, requerendo o que lhe é 

direito. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001197-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

JOILSON REIS DINIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001197-91.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JOILSON REIS DINIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de Embargos 

Declaratórios manejados pelo réu, argumentando que na r. sentença 

houve contradição por não ter sido fixada a porcentagem correta 

quantificada no laudo pericial referente a lesão sofrida pelo autor. Com 

efeito, observo dos autos que o autor foi submetido à perícia médica para 

quantificar sua lesão, conforme laudo pericial juntado à Id. nº7984800 - 

Pág. 2 e que a porcentagem indicada na sentença difere daquela indicada 

na r. sentença. Assim mediante a tais fatos, ACOLHO os Embargos 

Declaratórios para, em reconhecendo a contradição, alterar a parte 

dispositiva da r. sentença, que passará a ter a seguinte redação: 

“Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa de um dos membros superiores ou das mãos 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: Lesão II; A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleta joelho esquerdo: 25% 

C) Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a 

seguradora diante da ausência de irresignação: 10%. D) Valor devido: A x 

B x C: R$ 337,50. Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal 

importância referente à lesão sofrida conforme indicado no laudo pericial. 

DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior 

Tribunal de Justiça , os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na importância de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).” 

Atendendo-se os demais termos inalterados. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 
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CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008319-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

GERALDO MAGELA DE MEDEIROS MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008319-58.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: GERALDO MAGELA DE MEDEIROS MOTA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos... Defiro o pedido de expedição de novo mandado de citação para o 

endereço fornecido pela parte autora à Id. nº 12783098, devendo a Sra. 

Gestora expedir o necessário com urgência. Para tanto, designo nova 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 03/10/2018, às 09:00 

horas. Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade 

da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008172-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

JOSUE DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008172-32.2017.8.11.0002. 

AUTOR: JOSUE DOS SANTOS BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Diante do termo de audiência 

sob o nº Id. 12895943 - Pág. 1, informando a ausência injustificada da 

parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que 

fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 

334, § 8º, do NCPC[1]. Intime-se o autor, pela Imprensa Oficial e 

pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção (NCPC, art. 485, § 1º). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito [1] § 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002040-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOSEFINA GREGORIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Marcos Antonio dos santos Valle (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILZA SEBASTIANA DOS SANTOS (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002040-22.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BENEDITO SANTANA DOS SANTOS, JOSEFINA GREGORIA 

DE OLIVEIRA INTERESSADO: EDNILZA SEBASTIANA DOS SANTOS 

Vistos... Em se tratando de Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Família e Sucessões dessa 

Comarca, para onde o processo deverá ser novamente distribuído, nos 

termos da Resolução nº 11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003272-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LEITE GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Outros Interessados:

ARILSON JUNIOR MODESTO (TESTEMUNHA)

BRUNO HENRIQUE XAVIER DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003272-69.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ELIAS LEITE GOMES RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, BANCO HONDA S/A. Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 24/10/2018, às 08:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004704-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004704-94.2016.8.11.0002. 

AUTOR: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de 

Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir contradição 

em relação aos valores sucumbenciais fixados. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão/sentença embargada 

qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Também são 

admitidos para correção de eventual erro material, conforme preconizado 

pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a 

alteração ou modificação do julgado. No caso em apreço, o embargante 

sustenta que, ao decidir houve contradição quanto à estipulação dos 
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honorários advocatícios sucumbenciais. Entendo que tal alegação não 

merece prosperar, visto se tratar aplicação do art. 85, § 8º, em sendo 

inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 

causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação 

equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Ainda, tenho que 

foi levado em consideração para definição do percentual a ser fixado, o 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 

a importância da causa e, por fim, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o serviço. Nesse sentido, ainda que fosse provido o 

recurso outrora interposto, entendo que a porcentagem indicada 

desvalorizaria e feriria a dignidade dos serviços prestados pelo Sr. 

Advogado. Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não 

existir qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa. Assim, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003589-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIDES ARNALDO (EXEQUENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003589-38.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ORIDES ARNALDO EXECUTADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E 

RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por ORIDES ARNALDO em desfavor 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Informa o 

devedor à Id. nº 13130870, 13130875 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 14443141 - 

Pág. 1 favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante 

alvará. Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como 

satisfeito, acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará 

em favor do credor, conforme requerido à Id. nº 14443141 - Pág. 1, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JANAINE SURUBI DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000172-43.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JANAINE SURUBI DA SILVA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JANAINE SURUBI DA 

SILVA em desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A. Informa o devedor à Id. nº 13936636 - Pág. 4 a realização de 

depósito para cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. 

nº 14443030 - Pág. 1 favorável ao valor, requerendo o seu levantamento 

mediante alvará. Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor 

como satisfeito, acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos 

termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará 

em favor do credor, conforme requerido à Id. nº 14443030 - Pág. 1, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. Decorrido o prazo e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES 

JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002459-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GILMARA BRAZIL ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002459-42.2018.8.11.0002. 

AUTOR: GILMARA BRAZIL ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos... Trata-se de AÇÃO SUMARIA DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por GILMARA BRAZIL ROCHA em desfavor 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Em face 

do que consta sob a Id. nº 9141 - Pág. 1, em que autor requer a 

desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito novo e sem 

arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido formada a 

relação processual. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002960-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002960-64.2016.8.11.0002. 

AUTOR: ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO 

SUMARIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ELLEN 

STEFANY DA SILVA PACHECO em desfavor SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Informa o devedor à Id. nº 

13936120 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se o credor à Id. nº 13984379 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará. Dessa forma, cumprida a 

obrigação e dando-se o credor como satisfeito, acolho o pedido e, DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Defiro o 

pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme requerido 

à Id. nº 14234637, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário. 

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

os autos com as devidas baixas e anotações de estilo. Expeça-se o 

necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (assinado 

digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001785-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (AUTOR(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001785-98.2017.8.11.0002. 

AUTOR: TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos etc. Considerando que não houve cumprimento da decisão 

acostada no Id. 13370951, redesigno audiência de conciliação para o dia 8 

de novembro de 2018, às 15h20min. Cumpra-se com as providências 

necessárias, observando as advertências contidas na decisão inicial. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 7 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001471-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAISSON ANDREI MARCANTE (ADVOGADO(A))

EVANILDO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001471-21.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: EVANILDO SOARES DA SILVA Vistos. Conclusão 

desnecessária, cumpra-se com a decisão anterior, remetendo o presente 

feito ao juízo competente. VÁRZEA GRANDE, 29 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268049 Nr: 14720-03.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMARY MARTINS DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO AUTOR PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO DO 

SR. OFCAILS NEGATIVA , NO PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 352910 Nr: 17942-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 352910 Nr: 17942-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 negatva

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283926 Nr: 2892-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 

12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO CARLOS 

POLISEL, para devolução dos autos nº 2892-73.2012.811.0002, Protocolo 

283926, 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): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376226 Nr: 23920-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEILSON BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES 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 MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007603-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS (ADVOGADO(A))

ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA (AUTOR(A))

MIGUEL SEGUNDO VALENZUELA SANCHEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007603-94.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIGUEL SEGUNDO VALENZUELA SANCHEZ, ELIZABETH DO 

CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA RÉU: ACACIA 

REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME Vistos. Cuida-se de Ação 

de Rescisão Contratual c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e 

Tutela Antecipada proposta por MIGUEL SEGUNDO VALENZUELA 

SANCHEZ e ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA em 

desfavor de ACÁCIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA. Aduzem 

que, adquiriram da requerida um lote de terras rurais de 3,4700 (três 

hectares e quatro mil e setecentos metros quadrados) situado no lugar 

denominado São José da Vista Alegre, no Município de Várzea Grande. 

Contudo, apesar da escritura lavrada em 2011, tal título não pode ser 

registrado, aguardando o cartório a realização do georreferenciamento da 

área maior, que deve ser providenciado pela requerida. Afirma que, 

procuraram o representante da requerida para resolver a situação e/ou 

rescindir o contrato, mas não obteve êxito na realização de acordo 

extrajudicial. Assim, requer seja deferida a antecipação dos efeitos da 

tutela para declarar a rescisão do contrato de compra e venda pactuado 

entre as partes, incumbindo à empresa requerida o ônus do registro da 

resolução contratual em cartório e todas as demais despesas pertinentes 

É o relato. Fundamento e decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visam os requerentes a imediata rescisão do contrato e 
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consequente devolução do valor que pagou pelo imóvel adquirido da 

requerida, devidamente atualizado, sob o pretexto de que por culpa da 

requerida está impossibilitado de adquirir o domínio do imóvel. Ocorre que, 

o deferimento da tutela antecipada conforme pleiteado, imediata devolução 

da importância que pagou pelo imóvel, implicaria na irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, 

nos termos do § 3º do art. 300, do CPC. Neste sentido, colaciono o 

seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA 

DEFESA – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. 1. O atraso na entrega do imóvel não conduz à 

concessão da tutela antecipada de urgência sem ao menos oportunizar o 

direito constitucional ao contraditório, não sendo compatível com o 

ordenamento jurídico o exercício isolado da jurisdição (CPC, art. 10). 2. A 

concessão da tutela pleiteada exige a apresentação de prova 

suficientemente robusta que predisponha imediatamente ao 

reconhecimento do direito alegado, ainda que provisoriamente, e a 

necessidade de se conceder, desde logo, o pretendido a fim de não 

causar um risco ao resultado útil processo.” (AI 39704/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (negritei) Destarte, a 

constatação da veracidade dos fatos narrados na exordial, está 

condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório, sendo 

incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos 

na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento 

do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da 

ampla defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da 

Constituição Federal. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência pleiteado 

pela parte autora, pois ausentes o perigo de dano ao resultado útil do 

processo. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

27 de novembro de 2018, às 15h20, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato, sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007781-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JACINTA SEBASTIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007781-43.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JACINTA SEBASTIANA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007786-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA CORREA SARATE (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007786-65.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JACIRA CORREA SARATE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, 

falece este juízo de competência para processar e julgar a presente lide. 

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007741-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA (ADVOGADO(A))

CRISTIELLY LUZIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007741-61.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: CRISTIELLY LUZIA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte autora não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou seu 

estado civil e profissão. Outrossim, consta que a autora está sendo 

representada por sua genitora, contudo não foi juntado aos autos o termo 

de curatela, documento essencial para a prova da interdição e 

representação do incapaz, maior de idade. Desse modo, determino que o 

autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, informando estado 

civil e profissão da requerente, bem como juntando o termo de curatela, 

sob pena de indeferimento da exordial (art.321, paragrafo único, do CPC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 29 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007106-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIDE MENDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007106-80.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

JUCINEIDE MENDES DE ARRUDA Vistos. Cite-se a parte executada, para, 

no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos 

termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, observando o 

art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a 

penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do 

CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça 

procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Defiro o 
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requerimento para expedição e certidão comprobatória do ajuizamento da 

ação, para fins de averbação, no registro de imóveis, de veículos ou de 

outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC), providência essa que, a toda evidência, também garantirá a 

satisfação do crédito exequendo. Advirto que, o exequente que promover 

averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos 

termos do § 2o indenizará a parte contrária, processando-se o incidente 

em autos apartados. (artigo 828, §5º,do CPC) Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007114-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERIANO EMILIANO DA GAMA (EXEQUENTE)

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007114-57.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SEVERIANO EMILIANO DA GAMA EXECUTADO: JOSE 

GONCALVES DA SILVA Vistos. Compulsando os autos, verifico que o 

requerente não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 

319 do CPC, haja vista que não informou os endereços eletrônicos das 

partes nem a sua profissão. Ainda, requer os benefícios da justiça 

gratuita, mas ante a ausência de informação quanto à sua profissão não é 

possível constatar a existência dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade (art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a 

parte autora demonstrar sua a insuficiência de recursos para pagar as 

custas e despesas processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, e 

profissão da autora. 2. Comprovar sua situação financeira precária, OU, 

conforme for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, 

§ 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007126-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR (ADVOGADO(A))

SEVERIANO EMILIANO DA GAMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER ARAUJO SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007126-71.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SEVERIANO EMILIANO DA GAMA EXECUTADO: KLEBER 

ARAUJO SILVA Vistos. Compulsando os autos, verifico que o requerente 

não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, 

haja vista que não informou os endereços eletrônicos das partes nem a 

sua profissão. Ainda, requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a 

ausência de informação quanto à sua profissão não é possível constatar 

a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá a parte autora demonstrar 

sua a insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas 

processuais, por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, parágrafo 

único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito: 1. 

Informar os endereços eletrônicos das partes, e profissão da autora. 2. 

Comprovar sua situação financeira precária, OU, conforme for o caso, 

promover o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007180-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CLEIDE FERREIRA (REQUERENTE)

CLAUDIO FERNANDES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA 

(REQUERIDO)

SUCESSO PUBLICAC?ES E ASSESSORIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007180-37.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JANE CLEIDE FERREIRA REQUERIDO: SUCESSO 

PUBLICAC?ES E ASSESSORIA LTDA - ME, ASSOCIACAO 

VARZEAGRANDENSE DE ENSINO E CULTURA Vistos. Cumpra-se como 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007188-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY SARAIVA DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

MOSAR FRATARI TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSIMAR DE JESUS DA FÔNSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007188-14.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: KELLY SARAIVA DAS NEVES SILVA REQUERIDO: 

DEUSIMAR DE JESUS DA FÔNSECA Vistos. Cumpra-se como deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com 

as nossas homenagens. Às providências. Várzea Grande, 29 de agosto 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007237-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LIOTTO COMERCIO E CONSIGNACAO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

CLAUDIA APARECIDA LIOTTO (EXECUTADO)

JOSIMAR CORREA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007237-55.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM 

LTDA EXECUTADO: LIOTTO COMERCIO E CONSIGNACAO DE VEICULOS 

LTDA, CLAUDIA APARECIDA LIOTTO, JOSIMAR CORREA RODRIGUES 

Vistos. Aportou aos autos petição em que a exequente informa que se 

encontra em dificuldade financeira e não tem condições de arcar com as 

custas processuais na sua integralidade, requerendo seja deferido o 

parcelamento (id. 14744361). Pois bem. A gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 

de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios (Precedente do STF - AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 

716.294-MG, DJe 30/04/2009; e do STJ: EREsp 603.137-MG, Rel. Min. 
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Castro Meira, j. 02/08/2010; Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, j. 04/02/2004). Outrossim, convém ressaltar que 

segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 da CGJ). 

Destarte, conquanto a exequente mencione que está enfrentando 

dificuldades financeiras, não juntou aos autos quaisquer documentos para 

provar o alegado. De tal modo, determino venha a parte autora, em 30 

(trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, até mesmo para análise acerca 

da viabilidade da concessão de parcelamentos das custas e taxas, OU, 

conforme for o caso, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, sob pena de extinção do processo, nos termos do § 1º do 

art. 456 da CGJ. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007380-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADRIANO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007380-44.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE ADRIANO DA SILVA REQUERIDO: ALCOPAN 

ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP Vistos. Da análise do feito, 

verifica-se tratar de Habilitação de Crédito em que foi requerida a 

distribuição por dependência ao Processo de Falência n.º 

0000074-41.2009.8.11.0002 ou 10/2009 – código 219814, em trâmite na 4ª 

Vara Cível desta Comarca. Destarte, o presente incidente deve ser 

remetido à Vara Especializada em Falência, onde tramita o processo 

principal. Diante destas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

deste juízo para processar e julgar a presente demanda e determino a sua 

remessa ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao 

processo n. 4-41.2009.8.11.0002 ou 10/2009 – código 219814, nos termos 

da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007384-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETTI DUARTE RAPOSO (ADVOGADO(A))

MANOEL MESSIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007384-81.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS DA SILVA REQUERIDO: ALCOPAN 

ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP Vistos. Da análise do feito, 

verifica-se tratar de Habilitação de Crédito em que foi requerida a 

distribuição por dependência ao Processo de Falência n.º 

0000074-41.2009.8.11.0002 ou 10/2009 – código 219814, em trâmite na 4ª 

Vara Cível desta Comarca. Destarte, o presente incidente deve ser 

remetido à Vara Especializada em Falência, onde tramita o processo 

principal. Diante destas considerações, DECLARO A INCOMPETÊNCIA 

deste juízo para processar e julgar a presente demanda e determino a sua 

remessa ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca, para ser associada ao 

processo n. 4-41.2009.8.11.0002 ou 10/2009 – código 219814, nos termos 

da fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande, 29 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002898-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, manifestar-se a respeito da informação quanto ao pagamento da 

condenação, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003574-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ BELA COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito da informação quanto ao pagamento, retro. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007611-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. (AUTOR(A))

CIRO BRUNING (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR CARVALHO COSTA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição da Carta Precatória conforme despacho de 

id 14991547, devendo posteriormente a distribuição da missiva, promover 

o depósito dos valores da diligência do senhor Oficial de Justiça, 

informando tais providências nos autos.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000349-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA (ADVOGADO(A))

LEDOINA RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000349-07.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

LEDOINA RAMOS DE ARRUDA RÉU: MARTINS DA CRUZ & CIA LTDA - ME 

Vistos, etc. Por meio da petição de id. 15010581 requereu a parte autora a 

expedição de mandado de constatação e imissão na posse do imóvel, à 

vista do abandono do imóvel pelo locatário após a citação. Pois bem, 

analisando os autos verifico que os pedidos iniciais foram julgados 

improcedentes, assim como os pedidos da ação reconvencional, e mesmo 

após a interposição de recurso a sentença manteve-se inalterada (id. 

9636811 e 12931421). Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional 

deste juízo se encerrou, de modo que o pedido de imissão da posse não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 497 de 529



comporta apreciação, até porque se trata de pedido novo que deve ser 

objeto de procedimento judicial autônomo ao presente. Deste modo, 

indefiro o pedido constante no id 15010581 e, por conseguinte, determino 

o arquivamento dos autos mediante as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007377-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LOURENCO DE CAMPOS (REQUERENTE)

ELLEN LAURA LEITE MUNGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELIA AUXILIADORA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

Autos n.º 1007377-89.2018.8.11.0002 Vistos. Inicialmente, venha à parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, hipótese em que deverá juntar aos autos declaração de 

hipossuficiência, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 

290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. Outrossim, da análise dos autos, 

constato que os documentos anexados nos Ids. 14800916 e 14800917 

encontram-se total ou parcialmente ilegíveis, em desconformidade com o 

que preceitua o §1º, do art. 14, da Resolução n°. 185/2013, a qual institui o 

Sistema PJE, que assim dispõe: “Art. 14. Os documentos produzidos 

eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e 

juntados aos autos pelos órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, 

pelos membros do Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados 

públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada 

a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1º Incumbirá 

àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua 

juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua 

legibilidade”. Posto isso, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos documentos legíveis, atentando-se 

quanto à necessidade de que estes sejam cópias completas e de fácil 

leitura, com boa qualidade de visualização. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007734-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Arcelino Caldato (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

Autos n.º 1007734-69.2018.8.11.0002 Vistos. Consoante literal disposição 

do artigo 321 do CPC, o juiz, verificando que a petição inicial não preenche 

os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito 

(CPC, artigo 485, inciso I). Com efeito, venha a parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial nos seguintes termos: apresentar a 

petição integral, especificando sobretudo seus pedidos, e colacionar 

comprovante de endereço e documentos pessoais de identificação da 

parte autora. Outrossim, constatei que a autora deixou de carrear aos 

autos declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza 

não seja mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, 

diante da ausência de tal documento, necessita possuir poderes 

específicos para requerer a concessão da gratuidade processual, à luz 

do disposto na parte final do art. 105 do NCPC. Assim, determino venha à 

autora, em igual prazo, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007745-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO OLIVEIRA DE SOUZA ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

Autos n.º 1007745-98.2018.8.11.0002 Vistos. A gratuidade da justiça à 

pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante 

comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, mas também 

dos seus sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007744-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE APARECIDA MARCALO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

Autos n.º 1007744-16.2018.8.11.0002 Vistos. A gratuidade da justiça à 

pessoa jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante 

comprovação de insuficiência financeira não só da empresa, mas também 

dos seus sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1007785-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L L COMERCIAL LIMITADA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça quanto aos mandados que serão 

cumpridos na Comarca de Várzea Grande-MT, cujas guias deverão ser 

emitidas, exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços 

- Guias - Emissão de Guia de Diligência), comunicando tal providência nos 

autos. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007582-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MEGUMI IIDA (ADVOGADO(A))

EDITORA GLOBO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSINATURAS SUL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça quanto aos mandados que serão 

cumpridos na Comarca de Várzea Grande-MT, cujas guias deverão ser 

emitidas, exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços 

- Guias - Emissão de Guia de Diligência), comunicando tal providência nos 

autos. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 342496 Nr: 9909-92.2014.811.0002

 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: ANA LOLI RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDOVINO TREVISOL, HENRIQUE ALBERTO 

TREVISOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.972, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO FALEIROS DA SILVA 

- OAB:12568/MT

 Trata-se de autos inseridos na META 02/2018-CNJ, tendo sido os mesmos 

retirados na modalidade de “carga rápida”, para fotocópia, no dia 

07/08/2018.

Diante do razoável lapso temporal decorrido sem que houvesse a 

restituição dos mesmos, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 

da CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a). GERALDO CARLOS DE OLIVEIRAa devolvê-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de adoção das medidas pertinentes, nos termos do art. 234 

do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 257307 Nr: 15749-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVARO FAVARO LTDA, MÁRIO SIDNEY 

FAVARO, FABIA ZELINDA FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. RESENDE - OAB:6057, 

FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, VALERY MARTINS DA 

ROCHA VERAS - OAB:OAB/MT 12.793-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 370049 Nr: 19480-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA GONÇALVES SIQUEIRA, CARLOS RODRIGUES 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, 

LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, ANA MARIA 

BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, 

WALTER NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12.066/MT, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 

14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se a respeito das certidões do Sr. Oficial de 

Justiça de fls. 136 e 342, mormente quanto a não citação da requerida 

Leila Maria Boabaid Levi.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417809 Nr: 20899-11.2015.811.0002

 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: LUIS GONZAGA DE ANUNCIAÇÃO, SANDRA MARA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:MT 6.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA EMILIA GONÇALVES 

DE RUEDA - OAB:23.748/PE, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6551-A-MT, NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524-B

 Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 23/10/2018, às 14h00, na Rua Mirassol, 

esquina com a Rua Oriente Tenuta, Quadra 05, n. 08, Bairro: Consil. Ponto 

de Referência: Sobrado branco próximo a Administradora ATTENTO, 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435203 Nr: 4166-33.2016.811.0002

 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: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 
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05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de fl. 141, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 334577 Nr: 3111-18.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOCIR DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:OAB/MT 11.062/A, VIVIAM CARLA IGNÁCIO VIEIRA 

- OAB:13510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVEZ 

FERRAZ - OAB:19463/O, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 “Vistos. HOMOLOGO o acordo acima firmado, por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto este feito, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios conforme convencionado. HOMOLOGO, ainda, a 

desistência do prazo recursal. Saem os presentes intimados da sentença. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa. 

Proceda-se com a juntada do respectivo termo de acordo aos autos do 

cód. 347087 e cód. 334577.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340343 Nr: 8214-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DAVINO, TNGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO CLARO DOS SANTOS, MAURO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:10744

 Por meio da presente certidão, intimo a parte requerida para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar o depósito dos valores 

necessários para distribuição e cumprimento da Carta Precatória 

encaminhada à Comarca de DOURADOS/MS, bem como que promova o 

depósito dos valores da diligência do Senhor Oficial de Justiça, devendo, 

para tanto, diligenciar junto a Comarca em questão para obter valores e 

forma de pagamento/depósito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 389448 Nr: 4997-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO MACIEL DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZA PINHO DA SILVA, FLORISVAL 

DANTAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LELIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:MT 10.473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para no prazo de 

05(cinco) dias, requerer o que entender de direito, visando o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007445-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SAUDE S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

Autos n.º 1007445-39.2018.8.11.0002 Vistos. Venha à parte autora, em 

30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e despesas 

processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade de fazê-lo, 

sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 

456, §1°, da CNGC/MT. Verifico da inicial, que a empresa Requerida 

celebrou contrato de apólice de seguro de despesa e assistência médica 

e/ou hospitalar com a Requerente sob o n. 555846, contudo, não foi 

anexado aos autos o contrato devidamente assinado pelas partes, capaz 

de comprovar a existência de negócio jurídico entabulado. Posto isso, 

determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

o contrato da apólice entabulado entre as partes, sob pena as penalidades 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004738-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

KIRST & KIRST LTDA ME (IMPUGNADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004738-35.2017.8.11.0002 

IMPUGNANTE: BANCO DO BRASIL S.A IMPUGNADO: KIRST & KIRST LTDA 

ME Vistos. Trata-se de Impugnação à Relação de Credores interposta por 

BANCO DO BRASIL S/A por dependência aos autos da RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE CIRIEMA TRUCK SERVICE LTDA ME, KIRST & KIRST 

COMÉRCIO DE PNEUS LTDA E K.Z. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA EPP 

(Processo nº 1005511-17.2016.8.11.0002), conforme autorizado pelo 

artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, intime-se a devedora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 

11, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal Portaria n°. 359/2017 - PRES

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006444-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIR JUNIOR COUTO (ADVOGADO(A))

COBERTURA NACIONAL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFIL TELHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE TELHAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000079-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FATIMA DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

NELSON BERNARDES LEAO (AUTOR(A))

KARLA LETICIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para apresentar impugnação a contestação no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002640-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DHIONE DAMASCENO SANDER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO (ADVOGADO(A))

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA (RÉU)

 

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: 1005975-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSE BENICIO PEREIRA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentar manifestação acerca do 

pedido de desistência da ação de Id. 11483114, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005549-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS ALBERTO VERON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para que venham, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005255-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE MATOS COUTO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1005562-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALINE JESUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1005910-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FRANCISCO DA SILVA (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))

 

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: 1005094-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DANIELA DOMINGAS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (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 .

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294184 Nr: 14655-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE RAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA CRUZ SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:SP 220.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da petição às fls. 83, em que a Requerente requer a desistência 

da presente ação, HOMOLOGO a desistência manifestada, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Custas, pagas inicialmente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297945 Nr: 18432-64.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA DO ESPIRITO SANTO ME, 

SANTANA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 99635 Nr: 9124-14.2006.811.0002

 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: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A, Contese Contadores 

Associados S/S Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DALLAMICO - 

OAB:OAB/MT 9.705-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 351133 Nr: 16680-86.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MARIA FRANÇA DA SILVA, F. L. MILHOMEM 

VIOTT & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XIMANGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

IRACEMA MARIA FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEVANISIO ALVES 

PRESENTINO JUNIOR - OAB:10953, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346/MT

 Vistos, etc.Verifica-se que, a requerida, a qual se trata de pessoa 

jurídica, postula pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, 

contudo a mesma deve comprovar que de fato passa por situação 

financeira que a impede de arcar com as custas processuais, não 

bastando para tanto a declaração de hipossuficiência, O artigo 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”.Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado 

de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de 

arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu 

sustento próprio ou de sua família.A declaração de pobreza, por sua vez, 

estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante 

outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, bem 

como o documento colacionado aos autos não demonstram a 

impossibilidade de arcar com as custas processuais.Assim, indefiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita a parte requerida/reconvinte, ante 

a ausência dos requisitos legais. Intime-se, portanto, a parte 

requerida/reconvinte para que emende a inicial, providenciando a 

comprovação do recolhimento das cus¬tas judiciais, despesas 

processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo, por falta de pressuposto processual.Após, tornem-me os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 230486 Nr: 10610-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT - INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATO-GROSSENSE - UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA NOGUEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consulta ao Sistema Infojud, nos termos postulados às fls. 111/112, 

obteve-se endereço fiscal distinto daquele exposto na inicial, consoante 

se observa no espelho que segue anexo.

Em assim sendo, expeça-se nova carta de citação a requerida FABIANA 

NOGUEIRA PEPEIRA, fazendo constar as advertências legais, nos termos 

da decisão de fls. 66.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 257739 Nr: 15798-66.2010.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L GOMES GONÇALVES E COMPANHIA 

LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DE LIMA LEIVAS - 

OAB:33.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950

 Vistos, etc.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte autora 

após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, §1º, do Código 

de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte requerente, para que, 

em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 206797 Nr: 2729-35.2008.811.0002

 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: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA, KLARIMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.B.S. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TÚLIO - OAB:11640, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:SP/129.134

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 388176 Nr: 4193-50.2015.811.0002

 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: SUPERMERCADO GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCHE COMERCIO DE MOTOS LTDA (SHINERAY 

MOTOSW)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº: 4193-50.2015.811.0002. Código. 388176

Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de outubro de 2018, às 

17h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer 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.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 502 de 529



 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 334971 Nr: 3457-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNBDS, LUCINETH DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Autos nº: 3457-66.2014.811.0002. Código. 334971

Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

15h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer 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.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 448609 Nr: 11212-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR BARROS DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO APARECIDO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:MT 12.770, JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896/MT, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:MT 12.027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 Certrifico que o advogado da parte Requerida foi cadastrado no Sistema 

Apolo com erro de digitação, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo 

qual encaminho o movimento "Decisão->Determinação", de 22/08/2018, 

para nova publicação: "Vistos.Priorizando o ato conciliatório e 

considerando que a conciliação é instrumento efetivo de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios, designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de novembro de 2018, às 09h00min, ficando desde já as 

partes intimadas da respectiva solenidade por meio dos seus respectivos 

advogados (art. 334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência injustificada 

de qualquer 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. Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Sem prejuízo do 

apontamento acima, especifiquem as partes as provas que porventura 

ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se, com as providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 374143 Nr: 22407-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:MT 3.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT 4.062

 Certifico que a atual advogada da parte Requerida não estava cadastrada 

no Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Decisão->Determinação", de 17/08/2018, para 

nova publicação: "Vistos. Priorizando o ato conciliatório e considerando 

que a conciliação é instrumento efetivo de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios, designo audiência de conciliação para o dia 29 de 

outubro de 2018, às 15h00min, ficando desde já as partes intimadas da 

respectiva solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 

334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência injustificada de qualquer 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. Intimem-se 

os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato acompanhados das 

partes, sob pena de multa."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 369403 Nr: 18994-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:MT 10.097, LORENNA F. GODOY - OAB:18.892/O, MAISA 

MARQUES PELETT - OAB:MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA MARIA SILVA LIMA 

SACRAMENTO - OAB:BA 13.127, FERNANDA JÚLIO PLATERO - 

OAB:SP 190.208, KALIANDRA ALVES FRANCHI - OAB:BA 14.527

 Certifico que os atuais advogados do Requerido: ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, não estavam cadastrados no 

Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual 

encaminho o movimento "Decisão->Determinação", de 17/08/2018, para 

nova publicação: "Vistos. Priorizando o ato conciliatório e considerando 

que a conciliação é instrumento efetivo de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios, designo audiência de conciliação para o dia 26 de 

outubro de 2018, às 09h30min, ficando desde já as partes intimadas da 

respectiva solenidade por meio dos seus respectivos advogados (art. 

334, § 3º, do CPC). Consigno que a ausência injustificada de qualquer 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. Intimem-se 

os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato acompanhados das 

partes, sob pena de multa."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 319689 Nr: 16058-41.2013.811.0002

 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: TERECIO EDUARDO DELVALLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A, BANCO SAFRA S/A, 

BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMARAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, LEONARDO FARINHA 

GOULART - OAB:110.851 MG, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 Certifico que os advogados dos Requeridos: BANCO BGN S/A, e BANCO 

SEMEAR S/A, não estavam cadastrados no Sistema Apolo, o que foi 

regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o movimento 

"Decisão->Determinação", de 17/08/2018, para nova publicação: "Vistos. 

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

10h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC). 

Consigno que a ausência injustificada de qualquer 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. Intimem-se os doutos patronos, 

para se fazerem presente ao ato acompanhados das partes, sob pena de 

multa."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 334971 Nr: 3457-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNBDS, LUCINETH DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação às fls. 27/62 e a impugnação apresentada.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 334971 Nr: 3457-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNBDS, LUCINETH DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos.

Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a autocomposição 

(art. 334 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 do 

serviço nº 002/2012 – NPMCSC que regula a realização de mutirões, bem 

como sobre pauta específica, DETERMINO sejam os autos encaminhados 

ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, visando a 

realização de sessão de conciliação para o dia 23 de Junho de 2016 às 

13:40 horas, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334 do 

Código de Processo Civil.

Na audiência supra haverá oportunidade para o diálogo com presença de 

um mediador e ou/conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no inicio da sessão. Em 

seguida serão reunidas e receberão auxilio para resolverem o conflito 

amigavelmente.

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposta com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou Defensores Públicos (§ 9º e 10, 

art. 334, CPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC.

Cumpra-se. Às providencias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 300921 Nr: 21615-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADECENTER MÓVEIS E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR J. R. SCHIRRMANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:MT 4635, 

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu a dilação de prazo deferido à fls. 57. Sendo assim, 

INTIMO a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450033 Nr: 11921-11.2016.811.0002

 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: EDIVALDO RODRIGUES TELES, NIVANIA RODRIGUES 

FERREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO COELHO, LEANDRA CRISTINA 

CHAGAS COELHO, JONY COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:MT 9.528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida JONY COELHO para, manifestar acerca do 

pedido de desistência de fls. 56.

Intime-se e Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 337760 Nr: 6039-39.2014.811.0002

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILEI RIBEIRO DA SILVA FRANÇA

 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,

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.: 344303 Nr: 11332-87.2014.811.0002

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA NUNES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 
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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.: 293391 Nr: 13354-89.2012.811.0002

 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: ALMERINDA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.No silêncio/omissão, 

determina-se a intimação pessoal do (a) requerente/exequente, para que, 

no prazo de 05 dias informe a este Juízo o número de sua conta 

bancária/poupança, agência e banco, que será destinatária do depósito 

relativo a seu crédito, após a dedução dos honorários contratados.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 289869 Nr: 9418-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARINA CORREA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.No silêncio/omissão, 

determina-se a intimação pessoal do (a) requerente/exequente, para que, 

no prazo de 05 dias informe a este Juízo o número de sua conta 

bancária/poupança, agência e banco, que será destinatária do depósito 

relativo a seu crédito, após a dedução dos honorários contratados.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 286855 Nr: 6120-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.No silêncio/omissão, 

determina-se a intimação pessoal do (a) requerente/exequente, para que, 

no prazo de 05 dias informe a este Juízo o número de sua conta 

bancária/poupança, agência e banco, que será destinatária do depósito 

relativo a seu crédito, após a dedução dos honorários contratados.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 278892 Nr: 22561-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 

advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 
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de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Revejo decisão anterior e, investido do poder geral de 

cautela e em aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e 

proporcionalidade, da proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa 

da boa-fé objetiva e, ainda, à ética que deve permear a conduta do 

profissional, para pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 

379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261950 Nr: 819-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LORENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 

advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Revejo decisão anterior e, investido do poder geral de 

cautela e em aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e 

proporcionalidade, da proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa 

da boa-fé objetiva e, ainda, à ética que deve permear a conduta do 

profissional, para pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 

379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 256589 Nr: 14908-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.No silêncio/omissão, 

determina-se a intimação pessoal do (a) requerente/exequente, para que, 

no prazo de 05 dias informe a este Juízo o número de sua conta 

bancária/poupança, agência e banco, que será destinatária do depósito 

relativo a seu crédito, após a dedução dos honorários contratados.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 255849 Nr: 13740-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA VICENCIA DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 
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do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.No silêncio/omissão, 

determina-se a intimação pessoal do (a) requerente/exequente, para que, 

no prazo de 05 dias informe a este Juízo o número de sua conta 

bancária/poupança, agência e banco, que será destinatária do depósito 

relativo a seu crédito, após a dedução dos honorários contratados.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245056 Nr: 5588-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Em outras demandas semelhantes, tenho decidido que o exercício do 

direito do advogado, legitimamente conferido pelo instrumento de mandado 

no qual consta outorga de poderes nesse sentido, não retira da parte 

Requerente a mesma faculdade, pois, em última análise, a ela pertencem 

os valores objeto da demanda, expedindo alvará em nome do beneficiário 

direto do crédito a ser levantado, ou seja, a própria parte 

Requerente/Exequente, com destaque dos honorários contratuais quando 

juntado aos autos.

O advogado tem direito subjetivo ao destaque da verba honorária, 

conforme expressamente previsto no art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94 e art. 

5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, 

desde que juntado aos autos o respectivo contrato de honorários antes da 

expedição da requisição, ficando vedado o referido destaque após a 

apresentação das requisições ao Tribunal.

No presente caso, não foi juntado o contrato de honorários antes da 

expedição do Precatório/RPV.

E ainda, em outros processos deste mesmo causídico, anoto que o 

contrato de honorários entabulado entre as partes assinalam patamar de 

50% do proveito econômico em favor do advogado, além dos 10% dos 

honorários de sucumbência, o que me afigura abusivo, quando se trata de 

ação previdenciária cujos litigantes são pessoas de baixo grau de 

instrução, idosos e que, em sua maioria, não possuem discernimento 

necessário para avaliar a abusividade e desproporcionalidade da 

contraprestação a que se obrigam ao assinar o contrato para serviços 

advocatícios.

Ademais, de fácil constatação que os contratos de prestação de serviços 

profissionais referenciados são de formato padrão, o que pressupõe 

serem uniformes a todos os constituintes deste(a) advogado(a).

Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um 

contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das 

partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade 

da outra parte, na hipótese trabalhador rural, de regra idoso, de baixo grau 

de instrução, o que me motiva a autorizar o pagamento ao beneficiário 

direto do valor a ser levantado, salvo, prévia juntada do contrato de 

honorários, onde poderá ser constatada ausência de abusividade, quando 

então se autorizará o destaque dos honorários contratuais no patamar 

avençado.

Não há controvérsias, no Superior Tribunal de Justiça, de que a norma 

contida no § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 é impositiva, devendo o juiz 

determinar o pagamento dos honorários advocatícios quando o advogado 

juntar aos autos o seu contrato de honorários a tempo e modo.

Feito o registro. Revejo decisão anterior e, investido do poder geral de 

cautela e em aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e 

proporcionalidade, da proteção à dignidade da pessoa humana, da defesa 

da boa-fé objetiva e, ainda, à ética que deve permear a conduta do 

profissional, para pagamento do crédito do (a) exequente, determino (art. 

379, III/CPC):

Intime-se o (a) Advogado (a) do (a) requerente/exequente para no prazo 

de 05 dias apresentar seu contrato de honorários advocatícios, para 

reserva e pagamento de seu percentual sobre o valor depositado a favor 

do (a) requerente/exequente (arts. 22, § 4º da Lei 8.906/94), bem como 

informar o seu dados bancários, se for de seu interesse, ser destinatário 

do depósito relativo a seus honorários contratuais. E ainda, informar nos 

autos os dados bancários do beneficiário direto do crédito a ser 

levantado, ou seja, a própria parte Exequente.

No silêncio/omissão, determina-se a intimação pessoal do (a) 

requerente/exequente, para que, no prazo de 05 dias informe a este Juízo 

o número de sua conta bancária/poupança, agência e banco, que será 

destinatária do depósito relativo a seu crédito, após a dedução dos 

honorários contratados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369169 Nr: 18826-03.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUSA BENEDITA LIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15.920, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12645/MT, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - OAB:15783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, através da sua patrona 

constituída, para juntar aos autos o documento solicitado pelo Perito 

Judicial formulado às fls. 136, ítem 4, qual seja, LTCAT das funções 

exercidas pela parte Autora.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342422 Nr: 9849-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAO GOMES DA CUNHA, ALACIL JOSE LANNES NETO, 

JUSSARA CASTRO CARMO

 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.
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3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003874-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO BARBOSA (REQUERENTE)

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001613-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA RIBEIRO E SILVA (AUTOR(A))

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002789-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DA SILVA FELIX (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006983-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO BARBOSA DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

DANILO RIBEIRO DO COUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006983-19.2017.8.11.0002. IMPETRANTE: ANISIO BARBOSA DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS Vistos, etc. 

Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança, impetrado com supedâneo 

na Lei 12.016/09, e artigo 5º “caput”, LXIX, da Constituição Federal, por 

ANÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, em face de ato praticado pela 

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT (LUCIMAR SACRE DE 

CAMPOS) E O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT, aduzindo em síntese é servidor público do 

Município de Várzea Grande/MT, exercendo o cargo de Professor I a IV, 

lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Aduz que 

tomou posse, mediante aprovação em Concurso Público Municipal, para 

exercer o cargo supracitado, na data de 15/02/1992. Alega que, em 

04/05/2017, ao preencher todos os requisitos legais de progressão na 

carreira, ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao 

nível/classe (B-08 para C-09), contudo, tal requerimento não foi atendido. 

Assenta que cumpriu três anos de efetivo exercício em seu cargo, 

conforme estabelece a Lei Complementar nº 3.797/2012 e Lei 

Complementar nº 4.007/2014, em seus artigos 21 e 23, “c”. Assevera que 

decorrido mais de três anos, cobrando sua progressão ou alguma 

manifestação da Administração, porém, sem nenhum sucesso até a 

presente data. Informa que o último acordo celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande e o SINTEP/VG, submetido à homologação do 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do 

Tr ibunal  de Just iça de Mato Grosso (Protocolo nº 

0081184-39.2016.8.11.0000), foi assinado em 14/07/2016, previa que no 

prazo de 120 dias, seria efetuado o levantamento do passivo do 

reenquadramento de acordo com a formação do servidor em nível e 

classe, para fins de efetivação da progressão funcional dos servidores. 

Porém, o prazo exauriu no dia 11/11/2016, sem nenhum acordo firmado. 

Informa, outrossim, que a Lei Complementar nº 4.093/2015, em seu artigo 

3º dispôs que as referidas reivindicações seriam gradativamente 

atendidas, após instituição de grupo paritário a ser composto por técnicos 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e área 

econômica do Executivo Municipal, juntamente com representantes do 

SINTEP, instituída pela Portaria nº 50/2015/GAB/SMECEL/VG, com o prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias. O Impetrado se mantém inerte, descumprindo 

todos os acordos e a própria lei. Pugna pela concessão da liminar, para 

q u e  a  a u t o r i d a d e  c o a t o r a  p r o c e d a  à  p r o g r e s s ã o 

funcional/reenquadramento do Impetrante da Classe B Nível 08 para a 

Classe C, Nível 09 e no mérito, confirmar a liminar pleiteada e reconhecer 

os efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento e, por 

consequência, o pagamento desde a data da ilegalidade cometida, com a 

devida correção dos valores, acrescido de juros legais. Com a inicial 

vieram acostados os documentos que instruem o mandamus. É o relato. 

Fundamento. Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o 

mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei 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). Na hipótese, denota-se da inicial, 

bem como dos documentos probatórios a essa anexados, em caráter 

inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua 

pretensão a uma medida de urgência, à progressão 

funcional/enquadramento, tendo em vista que, depreende-se da Lei 

Complementar nº 3.797/2012 e Lei Complementar nº 4.007/2014, que a 

atividade administrativa quanto à progressão dos servidores públicos é 

vinculada, isto é, preenchidos os requisitos estabelecidos, a 

Administração deve proceder à citada progressão, sem qualquer 

avaliação de oportunidade ou conveniência. Depreende-se de forma 

cristalina que a ilegalidade está presente, uma vez que verifico o direito 

subjetivo à progressão na carreira e a inércia do Ente Público. A conduta 

omissiva do ente Requerido constitui violação ao Princípio da Legalidade e 

vem sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. 

PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ELEVAÇÃO DE 

NÍVEL PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CURSO 

SUPERIOR. EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a exigência 

legal para a elevação de nível do profissional da educação, mediante 

apresentação de diploma de conclusão de curso superior, devidamente 

registrado, e diante da inércia da administração em não realizar, oportune 

tempore, o processo avaliatório, exigido por lei, deve ser concedida a 

ordem impetrada para garantir o direito líquido e certo à promoção 

pretendida. Obediência à Lei Federal nº 9.394/96 que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional”. “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO 

PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO 

FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI. 

DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. Deve ser afastada a 

preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não há qualquer 

impedimento para impetração de Mandado de Segurança no caso dos 

autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, vez que há 

plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois apresentados os fatos 

correlatos à incidência da norma, bem como juntando prova 

pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a decisão 

concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito em 

provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 
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necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, 

da Lei Municipal, nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de anuência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito”. (Apelação Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento: 28.06.2011). Com efeito, há dois requisitos para a 

promoção nas classes previstas na Lei de Regência da Careira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo citado, consoante 

previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar nº 3797/2012. No caso 

em tela, o Impetrante comprovou o vínculo jurídico com o Impetrado, na 

condição de servidor efetivo e o ato omissivo consistente na não 

efetivação da progressão, após decorrido o interstício exigido. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO 

FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM CLASSE SUPERIOR. 

POSSIBILIDADE. FALTA DE EFETIVAÇÃO DO REERIDO ATO. OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DEVER DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO 

PROVIDO. Quando da posse de servidor devidamente aprovado em 

concurso público deve-se averiguar sua graduação, requisitos que este 

possui para que seja o mesmo enquadrado na classe correspondente a 

sua titulação, respeitando é claro a legislação de regência da repartição, 

até para um melhor aproveitamento do mesmo no órgão público ao qual 

logrou êxito em certame público. Provados os requisitos legais exigidos 

deve ser concedida a progressão funcional dos professores para a 

classe superior. (TJ/MT Ap 37973/2010, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, 

Quarta Câmara Cível, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 

08/12/2011)”. Portanto, evidencio que o transcurso de mais de três anos 

sem a devida apreciação e deferimento do Requerimento Administrativo 

pela Secretaria de Administração do Município de Várzea Grande/MT, a fim 

de efetuar a progressão funcional do Impetrante (elevação de nível de 

graduação e tempo de serviço) da Classe B, Nível 08 para a Classe C, 

Nível 09, conforme preceitua a Lei Complementar n.º 3.797/2012 e Lei 

Complementar n.º 4.007/2014, conduta omissiva, abusiva e ilegal, ferindo o 

direito constitucional à razoável duração do processo administrativo e, por 

conseguinte, o princípio da eficiência e da legalidade. Assim, não restam 

dúvidas que o fumus boni iuris e o periculum in mora estão representados 

pela relevância dos fundamentos constitucionais, legais, doutrinários e 

jurisprudenciais, a fim de impedir o ato ilegal e arbitrário do Impetrado, vez 

que está desrespeitando à Constituição Federal, a ordem legal e ao 

princípio do devido processo legal. De consequência, a progressão 

funcional tem caráter alimentar e o seu pagamento a menor afetará a 

subsistência da Impetrante e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO A 

LIMINAR almejada e determino que a autoridade coatora proceda ao 

reenquadramento do servidor ANÍSIO BARBOSA DO NASCIMENTO, da 

Classe B, Nível 08 para a Classe “C”, Nível “09”, com o respectivo salário 

base de direito, até o julgamento do mérito deste mandamus. 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). Int. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de agosto de 

2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000901-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILMO CAMARGO FERNANDES (AUTOR(A))

KETELIN SANTIAGO COLETA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000901-69.2017.8.11.0002. AUTOR(A): WILMO CAMARGO FERNANDES 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ao exame dos autos, 

verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, deixou 

transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme certidão retro. 

Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do Requerido (Município 

de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o efeito da presunção 

de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344/CPC), em razão do 

interesse público indisponível subjacente à matéria (art.345, II/CPC). Sendo 

a Requerida nos autos a Fazenda Pública de Várzea Grande, torna-se 

(relativamente) defeso dispor dos direitos e interesses que defende em 

juízo, uma vez possuir natureza pública. O único efeito da revelia, neste 

caso, será aquele do art. 346/CPC (caput e parágrafo único): “...O revel 

poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em 

que se encontrar”. Portanto, para fins de prosseguimento do feito, 

intimem-se as partes para apresentarem as alegações finais, no prazo 

legal. Decorrido o período, com ou sem provocação, certifique-se e após, 

conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso. Expeça-se o necessário. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 23 

de agosto de 2018. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003483-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

MARTA OLIVEIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004400-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TERRA CYRINEU (ADVOGADO(A))

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA (ADVOGADO(A))

W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP (IMPETRANTE)

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeira da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande (IMPETRADO)

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004400-27.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: W M SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA - EPP - EPP IMPETRADO: PREGOEIRA DA SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, 

MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA Vistos, 

etc. W.M. SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, devidamente qualificado, 

impetrou o presente mandado de segurança contra ato ilegal e abusivo da 

PREGOEIRA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

VÁRZEA GRANDE/MT – SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, objetivando 

suspender a habilitação da empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e 

Participações LTDA, no Pregão Eletrônica n.º 08/2018. Aduz que a 

Autoridade Coatora inabilitou a Impetrante do processo licitatório, alegando 

que houve a incompatibilidade dos atestados de capacidade técnica, 

cancelamento da licença de operação n.º 314988/2017, o vencimento da 

licença de operação, presente na carta de anuência (ID 13454528). 

Assevera que em virtude de sua inabilitação, foi habilitada e convocada a 

segunda colocada no procedimento licitatório – a empresa Máxima 

Ambiental Serviços Gerais e Participações LTDA. Liminar foi deferida, 

suspendendo os efeitos do Pregão Presencial 08/2018, bem como a 

assinatura e eventuais efeitos do contrato decorrente do certame 

licitatório até a concessão da ordem do presente mandamus - (ID 

13771721). Autoridade Coatora manifestou a impossibilidade de cumprir a 

medida liminar, tendo em vista o lapso temporal entre a propositura do writ 

e a intimação da Impetrada. Parecer Ministerial favorável a concessão do 

mandamus. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Extrai-se do artigo 1.º, da 

Lei n.º 1.533/51 que o mandado de segurança é cabível para proteger 
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direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que 

ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo 

receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e 

qualquer que seja sua função. Por sua vez, direito líquido e certo, 

segundo, HELY LOPES MEIRELLES “é o que se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (In “Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed., 

Malheiros, p. 34/35”). A Impetrante goza do direito líquido e certo, uma vez 

que tal situação é demonstrada de plano, documentalmente, no momento 

da impetração. A Autoridade Coatora alegou que não é possível cumprir a 

medida liminar deferida, tendo em vista que o procedimento licitatório já foi 

homologado, bem como já foi assinado o contrato de prestação de 

serviços. Tal conduta fere o processo licitatório, pois distancia da 

finalidade maior que visa proporcionar igualdade entre todos os licitantes, 

bem como por tratar-se de ordem judicial, deverá ser imediatamente 

cumprida, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Neste sentido, 

mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO. EDITAL CONTENDO ILEGALIDADES QUE 

CONTRARIAM AS LEIS DE LICITAÇÃO Nºs 8.666/90 e 8.987/95. 

IMPUGNAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO. SUSPENSÃO, ATÉ 

JULGAMENTO DO WRIT, DOS EFEITOS DA LICITAÇÃO E DO CONTRATO 

ASSINADO PELO MUNICÍPIO E PARTICULAR, VENCEDOR DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA. MEDIDA ADMISSÍVEL E QUE SE TORNA 

COERENTE E NECESSÁRIA PARA EVITAR MAIORES DANOS A TODOS OS 

ENVOLVIDOS NO EVENTO LICITATÓRIO. AGRAVO CONHECIDO E 

PROVIDO. A administração pública, ao fazer publicar edital de 

concorrência, deverá observar as normas procedimentais estabelecidas 

nas leis de licitação. A inobservância do preceito legal oportuniza à parte 

prejudicada impugnar o certame através de ação mandamental, o que 

propicia ao Judiciário suspender os efeitos decorrentes da licitação até o 

julgamento do writ.(TJMT – AI 46/2000, Des. Orlando de Almeida Perri, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2000, Publicado no 

DJE 12/06/2000). No tocante à tese de que houve perda superveniente do 

objeto da licitação ao vencedor, com contrato administrativo firmado e obra 

já em andamento, não obsta a possibilidade de anulação de procedimento 

licitatório e do contrato administrativo respectivo, contudo, há 

demonstração da existência de vícios insanáveis. Além do interesse 

público de cumprimento do objeto da licitação, há direitos envolvidos que 

podem conduzir a sérios prejuízos à Administração, como o dever de 

indenizar terceiros de boa-fé. Vejamos julgado do TJMT com relação da 

possível anulação de contratação em decorrência de ilegalidade, 

ressaltando o entendimento do STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. LICITAÇÃO. EMPRESA 

LICITANTE PUNIDA PELA INFRAERO. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. 

EXTENSÃO DA PUNIBILIDADE DE LICITAR. APLICAÇÃO A TODOS OS 

ENTES FEDERADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Nos termos do art. 49 da 

Lei nº 8.666/93 a licitação é passível de revogação, no âmbito do poder 

discricionário da Administração Pública, por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente, e de anulação por ilegalidade, mesmo 

após a homologação do certame. O Superior Tribunal de Justiça é assente 

no sentido de que: “A limitação dos efeitos da ‘suspensão de participação 

de licitação’ não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os 

efeitos do desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a 

Administração se estendem a qualquer órgão da Administração Pública.” 

(TJMT MS 43166/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Turma de 

Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

07/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015) Concluo, portanto, que o 

procedimento licitatório deve obedecer à estrita legalidade, bem como 

vincular-se ao texto do edital, garantindo, assim, a isonomia e 

impessoalidade na disputa, como a garantia da supremacia do interesse 

público. No caso vertente, os documentos atrelados na petição inicial 

demonstram a liquidez e certeza do direito da Impetrante, o que enseja a 

concessão da segurança, na forma pleiteada. Portanto, está inequívoco 

que o ato administrativo praticado pela Administração Pública é 

manifestamente ilegal, porquanto deverá vigorar o princípio da legalidade, 

isonomia, segurança jurídica. Diante do exposto, CONCEDO A 

SEGURANÇA invocada, para tornar definitiva a liminar concedida, 

determinando à autoridade impetrada que anule o ato ilegal e arbitrário e 

suspenda a habilitação da Empresa Máxima Ambiental Serviços Gerais e 

Participações LTDA, no Pregão Eletrônica nº 08/2018. Encaminhe-se cópia 

desta decisão à Autoridade Coatora. Fica desde já consignado que a 

sentença deve ser cumprida pela Autoridade Coatora imediatamente, sem 

que seja necessário aguardar o trânsito em julgado, pois não se aplica ao 

presente caso o efeito suspensivo. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 24 de agosto de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005581-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVISON SANTOS LIVRAMENTO (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Contestação em anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007026-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDETE FRANCISCA DE MORAIS (REQUERENTE)

ADRIANO LUCAS LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004277-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ANTONIO CLEMENTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005179-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

SIMAO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005093-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GENIVAL LEONEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 389041 Nr: 4747-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA RODRIGUES, JOCICLEIDE SARAIVA 

DANTAS, LINDINALVA DA SILVA, JULIANO CESAR BEZERRA LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em conformidade com o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

determinar ao requerido que realize os pagamentos das diferenças 

salariais retroativas, por ocasião da ascensão funcional, desde 11/3/2010 

e nos moldes do § 1º, do art. 52, da Lei 2.163/2000.Os valores serão 

acrescidos de juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão 

em 0,5% ao mês, quando, então, serão acrescidos com base no índice 

oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da poupança, 

a partir da citação. Bem como, da correção monetária deverá ser 

calculada com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 

desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento 

da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 

9.494/1997, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração 

básica (TR).Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das 

custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º 

do CPC).Bem como, deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária 

em virtude da renuncia dos requerentes dos valores que ultrapassarem 

100 salários mínimos, por se tratar do Município. (art. 496, § 3º, III, do 

CPC).Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

dias, requerer o que de direito.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 296552 Nr: 17112-76.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ MENDANHA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENNYFFER FIDELIS CARDOSO - 

OAB:14078, STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

presente ação de cobrança, proposta por João José Mendanha Cardoso 

em face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, bem como declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar em honorários 

advocatícios, por ser a parte Autora beneficiária de Justiça Gratuita. Com 

o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.P. 

R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 270823 Nr: 11185-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIL PAES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:14.320-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar O EXEQUENTE, para no prazo 

legal, manifestar acerca do mandado e/ou carta devolvida e retro juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 372694 Nr: 21357-62.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS 

DESCARTAVEL E DE LIMPEZA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente alega que o 

cheque de fl. 211 se refere às notas fiscais de nº 349, 354 e 372. 

Observo ainda, que o valor do cheque é de R$ 48.598,32, bem como que a 

soma das referidas notas resulta em R$ 48.638,32.

Desse modo, diante da divergência apresentada, intimem-se as partes 

para comprovarem nos autos acerca do pagamento realizado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423415 Nr: 23791-87.2015.811.0002

 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: EDINEIA SOUZA GUEDES, JUALZY DA SILVA 

ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor das Autoras à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais (...), declaro extinto o 

processo com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil/2015.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. II), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da 

causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de 

cálculo (CPC, art.85, § 3º, inc. II).A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação. 

Sobre a condenação retro mencionada, os juros moratórios devem 

corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a 

regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 

11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá ser 

calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC.Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do 

CPC.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 385962 Nr: 2622-44.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO DA COSTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; (...)com resolução de mérito com fulcro no 

artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.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. II), a ser apurado em liquidação, 

tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3º, inc. 

II).A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula nº 490 do 

Superior Tribunal de Justiça.Transitada em julgado a decisão, à parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos termos 

previstos nos artigos 534 e 535 do CPC.P. R. I.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 316420 Nr: 12784-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:9.114, EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Intime-se a advogada Viviane de Oliveira Siqueira para que esclareça os 

fatos conforme certidão de fl.66.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330588 Nr: 26893-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CAMPOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA 

DO LIVRAMENTO-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA BASTOS DE SOUSA - 

OAB:MT/ 9841, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na 

“Reclamação Trabalhista intentada por MARIO CAMPOS NEVES em face 

do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT. Declaro extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel 

Código de Processo Civil.Decisão não sujeita ao reexame necessário, por 

força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC.Considerando, que o 

Requerente é beneficiário da Justiça Gratuita, deixo de arbitrar honorários 

advocatícios.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no 

prazo de 10 dias, para requerer o que de direito.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 438991 Nr: 6282-12.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA LUANA AMORIM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18.610/MT, ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 19704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Intime-se a parte autora para carrear aos autos atestado carcerário 

atualizado conforme petição de fl.86.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 375455 Nr: 23367-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA BENEDITA DOS SANTOS, CARLINO DE 

CAMPOS NETO, VILMA FERNANDES DE OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 379169 Nr: 26135-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO BOTELHO DE CAMPOS FILHO, JULIANA 

MARIA DE CAMPOS, MARIA RITA CORREA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 400907 Nr: 11825-30.2015.811.0002

 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 RIOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 310379 Nr: 6425-06.2013.811.0002

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 512 de 529



 PARTE AUTORA: ANTONIA CANDIDA DE MIRANDA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320500 Nr: 16902-88.2013.811.0002

 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: HELENA PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330715 Nr: 27009-94.2013.811.0002

 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: LUIZA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 412232 Nr: 17909-47.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA LUCIA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:MT 5.445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 205429 Nr: 1391-26.2008.811.0002

 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: TEREZIO AMARAL AVILA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 243040 Nr: 4246-07.2010.811.0002

 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: MARTA PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 290425 Nr: 10130-46.2012.811.0002

 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: SUELI MANDACARI TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 296675 Nr: 17026-08.2012.811.0002

 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: ANA CATARINA DUARTE DE FIGUEIREDO

 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:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 352489 Nr: 17664-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 371368 Nr: 20466-41.2014.811.0002

 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: ALICE MAXIMIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 409544 Nr: 16366-09.2015.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 376716 Nr: 24331-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA SILVA TAXI AEREO LTDA, LIVIO 

SERGIO GUARDA, HELDER MIGUEL FERREIRA, RICARDO JOSE DE 

OLIVEIRA FILHO, ENIO PINZAN, LUIZ YASUHIRO SATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ARENALES 

FRANCO - OAB:88395, ROBSON DA SANÇÃO LOPES - OAB:226746

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista os embargos opostos nestes autos, intimo a parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 264789 Nr: 18635-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CERVANTES VIEIRA, GABRIEL 

KRAUSE FICCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT, Paulo Humberto Budóia Filho - OAB:9906, Walmir 

Assad de ´Lima Júnior - OAB:7533/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 30/07/2018 15h00 PROCESSO: 18635-60.2011 CÓD.: 264789

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: PAULO HUMBERTO BUDOIA

Réu: RODRIGO CERVANTES VIEIRA

Aberta a audiência, constatada a presença da testemunha WANDERSON 

MESQUITA DOS SANTOS, bem como do Ministério Público, ausentes o Réu 

e seu Advogado. A seguir, pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte 

DECISÃO: I – Em razão da ausência do Réu e seu Advogado, impossível a 

realização da audiência, REDESIGNO a Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 08/10/2018 às 14h:00min. Intimem-se. II – Saem os 

abaixo assinados devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Karina 

Cristina Teixeira Ormond, estagiária de Gabinete, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Testemunha: WANDERSON MESQUITA DOS SANTOS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 445529 Nr: 9681-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVERSON JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA, 

NELITON KNIHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

BONACARDI - OAB:5482-A, HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/O, 

KEYLLA PEREIRA OKADA - OAB:16.978/MT, NELIO KNIHS - OAB:15242

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para a intimação do réu Neliton Kniks, para que compareça na 

secreteria da 2ª Vara Criminal para restituição da CRVL do veículo 

PEUGEOT/206, placa CTH-9980, formulado pelo Requerente acima 

nominado, qualificado e representado nos autos (fls. 176/177).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 541668 Nr: 10731-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BERSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO LUIS OLIVEIRA 

FERREIRA DA COSTA - OAB:15.457/MT

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

apresentar DEFESA PRELIMINAR, no prazo 10 (DEZ) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51015 Nr: 5861-13.2002.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILSON DE OLIVEIREA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZIRLENE KIMBERLY MOREIRA 

DE MIRANDA - OAB:25138/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZIRLENE KIMBERLY 

MOREIRA DE MIRANDA, para devolução dos autos nº 

5861-13.2002.811.0002, Protocolo 51015, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 522038 Nr: 25481-83.2017.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCIEL DE FRANÇA BATISTA - 

OAB:22534-O

 DR. JUCIEL DE FRANÇA BATISTA - OAB/MT 22.534-O, da audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 20/09/2018, às 14:15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 531624 Nr: 5238-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274

 DR. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB/MT 21.274, da 

audiência de Instrução eJulgamento designada para o dia 20/09/2018, às 

14:45 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 538110 Nr: 8932-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA, 

Cpf: 03366488123, Rg: 18472982, Filiação: Alair Santana de Moraes e 

Cesar Pires de Miranda, data de nascimento: 27/04/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), mecânico. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, em conformidade com a fundamentação 

supra, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE PROCEDENTE e:1. ABSOLVO 

o réu KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA da acusação de ter praticado 

o crime previsto no art. 311 do Código Penal, o fazendo com fundamento 

no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 2. CONDENO o réu 

KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA pela prática do crime previsto no art. 

180, “caput”, do Código Penal à pena de 01 (UM) ANO e 03 (TRÊS) MESES 

DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e 

mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época do fato.Em que pese o crime não 

ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena 

não é superior a 04 (quatro) anos, deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por restritivas de direito, face à comprovada reincidência.ISENTO 

o réu, que foi assistido pela Defensoria Pública, do pagamento das custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, 

que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o órgão do 

Ministério Público, a Defensoria Pública e, via DJE, o condenado revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 27 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512158 Nr: 20177-06.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEU MATIAS DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LINEU MATIAS DE BARROS, Cpf: 

78000947153, Rg: 10621610, Filiação: Deonizio Lima de Barros e Irene 

Lucia de Barros, data de nascimento: 24/02/1977, natural de N. Sra. 

Livramento-MT, solteiro(a), marceneiro. 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: Assim agindo, LINEU MATIAS DE BARROS praticou 

crime previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei m° 10.826/03, requerendo seja 

contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 49) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro.Oferecida a resposta à acusação, 

façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535554 Nr: 7567-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO LOPES DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURILIO LOPES DOMINGUES, Cpf: 

84781688187, Rg: 1160588, Filiação: Mafalda Lopes e Mario Domingues, 

data de nascimento: 29/05/1977, brasileiro(a), natural de Pedro 

Gomes-MS, solteiro(a), frentista/eletricista. 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.
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Resumo da Inicial: Assim agindo, MAURILIO LOPES DOMINGUES praticou 

crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo seja 

contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 56) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o item “c”.Oferecida a 

resposta à acusação, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531768 Nr: 5298-57.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRE NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ANDRE NASCIMENTO DE 

SOUZA, Cpf: 06579533188, Rg: 2536423-5, Filiação: Carlos Correia de 

Souza e Maria Lucia Nascimento de Souza, data de nascimento: 

06/04/1995, brasileiro(a), natural de Maranhão-MA, solteiro(a), magrafe em 

frigorífico setor de abate, Telefone 99264-0331/9249 2254. 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: Assim agindo, CARLOS ANDRE NASCIMENTO DE 

SOUZA praticou crime previsto no artigo 14, da Lei n° 10.826/03, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado paraapresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 83) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o itens “c” e 

“3”.Oferecida a resposta à acusação, façam os autos conclusos.Ciência 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 530090 Nr: 4432-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESEQUIEL FLORENTIN PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESEQUIEL FLORENTIN PIRES, Cpf: 

03329773154, Rg: 19754337, Filiação: Eliza Florentins Pires e Jose Batista 

Pires, data de nascimento: 25/01/1989, brasileiro(a), natural de Campo 

Grande-MS, casado(a), segurança, Telefone 36940304. 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: Assim agindo, ESEQUIEL FLORENTIN PIRES praticou 

crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, requerendo seja 

contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 75) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o item “c”.Oferecida a 

resposta à acusação, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519288 Nr: 24105-62.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LEONARDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVIO LEONARDO MARTINS, Cpf: 

78262909100, Rg: 0921016-4, Filiação: Domingos Martins e Maria Lúcia 

Paternes Martins, data de nascimento: 21/01/1976, brasileiro(a), natural de 
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Tangará da Serra-MT, solteiro(a), estudante/ ajudante de serviços gerais, 

Telefone 30285404. 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: Assim agindo, SILVIO LEONARDO MARTINS praticou 

crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo seja 

contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 

396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado 

para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 69) porque não restou comprovada a 

impossibilidade do órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial.Oferecida a resposta à 

acusação, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332394 Nr: 1122-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMILSON DE OLIVEIRA DA CRUZ, Rg: 

16445759, Filiação: Suely Aparecida da Silva e Francisco Souza da Cruz, 

data de nascimento: 30/12/1985, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 

solteiro(a), pedreiro. 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: Assim agindo, ADEMILSON DE OLIVEIRA CRUZ praticou 

crime previsto no artigo 155, parágrafo 4, IV, do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 112) porque não restou comprovada a 

impossibilidade de o órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial.Oferecida a resposta à 

acusação, façam os autos conclusos.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 548016 Nr: 14036-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22973/O MT

 Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, em tese, de 

crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia nos 

termos em que fora proposta em Juízo.

CITE-SE e INTIME-SE o réu para apresentar resposta à acusação em 10 

(dez) dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal.

 Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo através de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que 

proceder à sua citação e intimação.

Em sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, 

desde já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar 

sua defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.

INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 66, itens “a” e 

“b”), porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador 

obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.

DEFIRO, contudo os itens “c” d “d”, devendo a Secretaria providenciar o 

necessário.

Oferecida a resposta à acusação, façam os autos conclusos.

Por se tratar de processo com réu preso, DESIGNO desde já audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/SET/2018 às 16h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE o réu, as testemunhas arroladas pela 

acusação (fl. 08) e aquelas eventualmente arroladas pela defesa.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 61/64), verifico 

que nenhum fato novo foi trazido pela defesa do acusado capaz de 

revogar a prisão preventiva já decretada (decisão em anexo), de maneira 

que, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO.

INTIMEM-SE.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533625 Nr: 6364-72.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO HÉLIO BEZERRA FEITOSA, 

Cpf: 01145780105, Rg: 35193702000, Filiação: Jose Bezerra Feitosa e 
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Cícera Bezerra Feitosa, data de nascimento: 18/10/1982, brasileiro(a), 

natural de Auroras-CE, convivente. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita.ADVERTÊNCIA: O não cumprimento de 

qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Despacho/Decisão: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências 

Protetivas, requerido por KATIANE OLIVEIRA PAIVA, nos termos do art. 18 

da Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina 

legal, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 

8º da CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, 

violência doméstica pelo cometimento, em tese dos crimes tipificados no 

artigo 140, caput e artigo 147, caput, todos do Código Penal, por parte do 

requerido FRANCISCO HELIO BEZERRA FEITOSA, pleiteando as Medidas 

Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006.Assim, restando configurada 

a necessidade da medida cautelar de urgência requerida pela ofendida, 

conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando:SUSPENSÃO DA POSSE E/OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE 

ARMAS DE FOGO (art. 22, I, § 2º, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 1000 (Hum Mil) metros de 

distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR 

DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, 

da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 

PROVISIONAIS, que arbitro na quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e 

seis reais), correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo 

vigente, majorado conforme a variação desse, que para o momento me 

parece adequado ao binômio necessidade/possibilidade a ser por ele 

depositada, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária da 

representante legal do(s) filho(s) menor(es) do casal, cuja abertura deve 

ser requisitada, se necessário (art. 22, V, da Lei nº 11.340/06).No que 

tange o pedido de restituição de bens indevidamente subtraídos pelo 

agressor à ofendida, indefiro, pelo fato de que não ficou comprovado que 

o requerido praticou o fato em epigrafe.No cumprimento do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se 

trata de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe ainda que, nos 

temos do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018), 

in verbis: “Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de 

urgência previstas nesta Lei: Pena: - detenção de 03 (três) meses a 02 

(dois) anos”, sem prejuízo de aplicação de outras sanções penais 

cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que as 

diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Assim, determino o devido acompanhamento pela equipe 

multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado psicológico das partes, bem como outras 

condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria 

ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Notifique-se à equipe multidisciplinar, para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo de 40 (quarenta) dias. Proceda-se 

a devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 

da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a urgência da medida, DETERMINO 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial 

Plantonista.Outrossim, determino, também, que a Senhora Gestora conste 

nos mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de 

otimizar no momento do cumprimento feito pelo Senhor Oficial de 

Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes 

autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se.Várzea Grande-MT, 16 de abril de 2018.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito. (Nos termos do Enunciado 43 do IX Fonavid - 

Natal)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARJORAINE OLIVEIRA 

DA SILVA LIMA, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 414534 Nr: 19129-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO MARCOS LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 Diante do exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição 

Federal e art. 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e 

ABSOLVO das imputações que nela lhe foram feitas, AMARILDO MARCOS 

LAURENTINO, brasileiro, filho de João Tarsisio Laurentino e Rosalina 

Correia Laurentino, nascido aos 04/01/74, natural de Francisco 

Beltrão/PR.Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);P.R.I.C. Várzea Grande/MT, 29 de maio de 2017. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 390154 Nr: 5409-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO GUIMARÃES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018/MT

 Diante do exposto, PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR pela 

prática do delito tipificado no art. 65 do Decreto Lei n.º 3.688/41 c/c o art. 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com observância dos arts. 5º e 7º 

da Lei nº 11.340/06, TIAGO GUIMARÃES MOREIRA, brasileiro, filho de 

Sérgio Luiz Alves Moreira e Ana Silva Guimarães Moreira, nascido aos 

31/05/79, natural de Marília/SP.Passo à dosimetria da pena. Analisando o 

artigo 59 do Código Penal, verifico que estão ausentes elementos nos 

autos que possibilitem a análise da culpabilidade, personalidade, conduta 

social, circunstâncias do crime, motivo e consequências da infração, fixo 

a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.Incide na espécie a 

agravante prevista no inciso II, alínea f do art. 61 do CP, razão pela qual 

agravo- lhe a pena em 15 (quinze) dias, resultando em 01 (um) mês de 

prisão simples. Diante da ausência de qualquer outra causa modificadora, 

torno-a definitiva em 01 (um) mês de prisão simples, que verá ser 

cumprido em regime aberto (art. 6, da LCP). 1. Após o trânsito em julgado, 

lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. Expeça-se ofício ao 

TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da 

sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e 

Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com 

cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;5. Intime-se a 

vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da Lei nº 

11.340/06);Fixo o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a 

reparação dos danos causados pelo ilícito penal, nos termos do artigo 

387. IV, do Código Penal.Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea 

Grande/MT, 10 de novembro de 2017. Eduardo Calmon de Almeida 

CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar
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 Cod. Proc.: 471273 Nr: 21850-68.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia e CONDENO, nas penas do art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, 

ambos do Código Penal e também em combinação com os arts. 5º e 7º da 

Lei nº. 11.340/06 EDIVALDO DA SILVA CAMPOS, brasileiro, filho de 

Laurentino Monteiro de Campos e Elizabeth Pedrosa da Silva Campos, 

nascido aos 11/05/83, natural de Cuiabá/MT.Passarei à análise das 

circunstâncias do art. 59 do CP: Não existem nos autos circunstâncias 

que justifiquem a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. Assim, 

fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção (CP, art. 

147).Considerando que a vítima era ex-companheira do Réu, em razão da 

determinação contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 30 

(trinta) dias, resultando em 02 (dois) meses de detenção. Diante da 

ausência de qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva 

devendo ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c).1. Após o 

trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);Fixo o valor de indenização mínimo para vítima de 

R$ 500,00 (quinhentos reais).Custas na forma da lei.P.R.I.C. Várzea 

Grande/MT, 23 de março de 2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz 

de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 205674 Nr: 923-42.2016.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PADILHA SOUZA FERREIRA, 

FRANKLIN DE ALMEIDA SILVA, BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA, 

PEDRO PAULO APARECIDO RIBEIRO DA SILVA, MARIA JOSÉ PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823, EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12548

 Intimar os Drs. EUSTÁQUIO INÁCIO NORONHA NETO, OAB/MT 12.548 e 

CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS, OAB/MT 18.823, na qualidade de 

advogados dos acusados, nos autos, código 205674, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre a Cota Ministerial juntada as fls.173-177.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007486-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY ROBERTO TOMAZ DE PAULA (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, recolher as custas relacionadas a distribuição de Carta 

Precatória para o cumprimento da mesma ao endereço informado junto a 

petição de movimento 1263366 destes autos por oficial de justiça da 

Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, o qual responde pelo Município 

de Nova Brasilândia - MT, e bem como o valor promover o recolhimento da 

guia e pagamento da diligência do Oficial de Justiça da Comarca, acima, 

descrita.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000317-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS FASAUTO LTDA - ME (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 

05(cinco) dias, recolher as custas relacionadas a distribuição à carta 

precatória, tal como requerido junto ao movimento 13176069 destes autos, 

bem como relacionado a diligência do oficial de justiça da Comarca de 

Rondonópolis-MT.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006257-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONISDETH LEVINO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO - 

IMPUGNAÇÃO. Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, 

impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o advogado da 

parte autora, para que em 15(quinze) dias, querendo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO ofertada nos autos. Várzea Grande/MT, 

29 de agosto de 2018 Paulo Pedro Francisco dos Santos Técnico 

Judiciário Sob todas as coisas Deus é + Sede do Juízo e Informações: Av. 

Castelo Branco S/nº, Bairro: Água Limpa, Cidade: Várzea Grande- MT 

Cep: 78.125-700, Fone: (65) 3688-8451

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003808-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTILEIA ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002648-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON MARTINS SANTANA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência, para o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005250-18.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008996-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)

MATEUS MAGALHAES (EXECUTADO)

JAIR DE SOUSA MOREIRA (ADVOGADO(A))

LORAMIL MARIA DE CAMPOS MAGALHAES (EXECUTADO)

SUPERMERCADO MEGA SAO MATEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002137-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007550-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007550-16.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: JOSUE SANTANA DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

Liminar, em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na 

inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora 

decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Analisando os 

autos, verifico que o autor colacionou a Notificação Extrajudicial enviada 

no endereço informado no contrato, no entanto, a mesma se refere às 

parcelas de n° 12 a 14, todavia, na planilha de débito acostada ao feito 

verifica-se que as parcelas devidas são as de n° 15 a 18, não tendo sido, 

portanto, o devedor notificado das parcelas vencidas. 4. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO 

DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS 

PARCELAS FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da 

norma de regência, a instituição financeira 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. 2. Se 

a devedora foi notificada para o pagamento de prestações que 

posteriormente foram quitadas, estando em aberto parcelas que somente 

venceram após a notificação, não há como considerar válida a notificação 

que constituiu em mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali 

descritas, não subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas 

posteriores à constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia 

desinteresse na rescisão do contrato, razão pela qual se mostra 

escorreita a decisão de indeferimento da liminar com base na ausência 

dos pressupostos legais da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido.(TJ-DF 07094644520178070000 DF 

0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de 

Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 04/10/2017)”. 5. Verifico ainda, que o autor não colacionou aos 

autos o Contrato Social, no intuito de demonstrar a titularidade do crédito 

em relação ao requerido, requisito necessário para apreciação do pedido. 

6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades apontadas, na forma do art. 

2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 7. Intime-se. 8. Cumpra-se. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007568-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007568-37.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: RAPHAEL PEREIRA RIBEIRO Vistos. 1. Analisando os autos, 

verifico que o valor atribuído à causa - R$ 83.848,80 (oitenta e três mil, 

oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) - diverge do valor 

apresentado na planilha de débito - R$ 60.151,63 (sessenta mil, cento e 

cinquenta e um reais e sessenta e três centavos). 2. Assim, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). 3. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004955-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1004955-78.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 16.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

BANCÁRIOS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 
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BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande , 29 de agosto de 2018. ANA PAULA GARCIA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000339-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R LEMES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Certifico que houve o depósito em setor 

diverso daquele informado na petição de ID 10402022 (Jardim 

Marajoara/Setor 2), bem como do endereço da Comarca de Cuiabá.Nada 

mais.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001287-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão de citação negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais.Várzea Grande/MT, 29 de agosto de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura - Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371062 Nr: 20214-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO RODRIGUES GOMES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, sob pena 

de arquivamento, manifeste, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282883 Nr: 1696-68.2012.811.0002

 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: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR PARZIANELLO - 

OAB:16819, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99 Nr: 235-52.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL, Luiz 

Gonzaga Ezequiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico parcialmente o item “3” 

da decisão de fls.238 e, SUSPENDO a tramitação do feito até a data de 

04/11/2020 ou eventual manifestação das partes, na forma dos arts. 921, 

I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402562 Nr: 12713-96.2015.811.0002

 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): MANOEL BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico parcialmente o item “3” 

da decisão de fls.42 e, SUSPENDO a tramitação do feito até a data de 

06/05/2019 ou eventual manifestação das partes, na forma dos arts. 921, 

I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291318 Nr: 11029-44.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.152 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 310942 Nr: 7020-05.2013.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBIA BATISTA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico parcialmente o item “3” 

da decisão de fls.49 e, SUSPENDO a tramitação do feito até a data de 

24/03/2021 ou eventual manifestação das partes, na forma do art. 313, II, 

do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 398173 Nr: 10362-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON FERNANDES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT-13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico parcialmente o item “3” 

da decisão de fls.59 e, SUSPENDO a tramitação do feito até a data de 

11/09/2022 ou eventual manifestação das partes, na forma dos arts. 921, 

I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

.,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 108375 Nr: 4310-22.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.CRED. MUTUO DOS COM. DE 

MED. PERFUMARIA E COSMÉTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H F DE CASTILHO NETO, HERMOGENES 

FLORENCIO DE CASTILHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:14.467/MT

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.245 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413121 Nr: 18420-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO FARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico parcialmente o item “3” 

da decisão de fls.78 e, SUSPENDO a tramitação do feito até a data de 

06/02/2021 ou eventual manifestação das partes, na forma do art. 313, II, 

do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 77350 Nr: 162-36.2005.811.0002

 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: CLAUDIO GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL, BANCO COOPERATIVO DO 

BRASIL S.A. - BANCOOB, JOSÉ ROBERTO MORETZSOHN DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, PAULO F 

SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE 

ALVARENGA MATTOS - OAB:62.674

 27. Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial para o fim de condenar apenas o requerido 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO PANTANAL – SICOOB PANTANAL 

a ressarcir a quantia de R$ 134.837,59 (centro e trinta e quatro reais, 

oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos) ao autor, a 

qual deverá ser corrigida monetariamente a partir do evento danos (data 

do fechamento da cooperativa), acrescida de juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da data da citação. Em consequência, RESOLVO o 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.28. Condeno o requerido Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal – 

Sicoob Pantanal ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.29. Condeno o 

autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do 

requerido Banco Cooperativo do Brasil S.A – BANCOOB, que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil.30. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os 

autos.31. P. I. C.32. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306593 Nr: 2390-03.2013.811.0002

 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: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/OAB/MT

 Vistos.

1. Analisando o processo vejo que a instituição financeira não apresentou 

o contrato de abertura de conta universal.

2. Assim, considerando a existência de pedido revisional na contestação, 

converto o julgamento em diligência e concedo ao autor o prazo de 05 

(cinco) dias para que junte aos autos as cláusulas gerais do contrato 

entabulado entre as partes, objetivando o julgamento do feito.

3. Cumpra-se com urgência, vez que se trata de processo inserido na 

META 2/2018 do CNJ.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311041 Nr: 7108-43.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER COMERCIO DE MOTOS E PEÇAS 
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LTDA, JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, IVONE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A 

em face de KLEBER COMÉRCIO DE MOTOS E PEÇAS LTDA, JOÃO PAULO 

GOMES DA SILVA e IVONE GOMES DA SILVA, partes devidamente 

qualificadas nos autos.

2. Após a tentativa infrutífera de citação pessoal, foi deferida a citação 

por editalícia dos requeridos, conforme juntada de edital às fls. 129.

3. Na sequência a Ilustre Defensora Pública, nomeada como curadora nos 

autos, apresentou contestação por negativa geral (fls. 130/139).

4. Com efeito, verifico a existência de erro material na contestação 

apresentada, uma vez que consta pessoa estranha à lide, qual seja, 

Cristiane Batista Lima, ao invés de constar a requerida Ivone Gomes da 

Silva.

5. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para a Defensoria 

Pública sanar a irregularidade que impede o regular prosseguimento do 

feito.

6. Após, conclusos para deliberações pertinentes.

7. Cumpra-se com urgência, vez que se trata de processo inserido na 

META 2/2018 do CNJ.

8. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 231477 Nr: 11580-29.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ELIZA BATISTA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira Matos - 

OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 12. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando rescindido o contrato 

e consolidando a posse e propriedade do bem ao autor, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda extrajudicial do bem e 

expedição de novo certificado do registro do veículo no nome do credor 

ou de terceiro indicado, na forma estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei n. 911/69.13. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo no valor de 

1.500,00 (Um mil e quinhentos reais.), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC.14. Ciência ao Defensor Público Estadual.15. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.16. P. I. C...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 445658 Nr: 9771-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON DA SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando rescindido o contrato 

e consolidando a posse e propriedade do bem ao autor, cuja apreensão 

liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda extrajudicial do bem e 

expedição de novo certificado do registro do veículo no nome do credor 

ou de terceiro indicado, na forma estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do 

Decreto-Lei n. 911/69.11. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo no valor de 

1.500,00 (Um mil e quinhentos reais.), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC.12. Ciência ao Defensor Pública Estadual.13. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com as baixas e cautelas necessárias.14. P. I. C...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 76494 Nr: 8775-79.2004.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLAUDIO GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL, BANCO COOPERATIVO DO 

BRASIL S.A. - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT

 36. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente Medida Cautelar Inominada proposta tornando 

definitiva a liminar concedida às fl. 70 no tocante a pretensão de 

apreensão da quantia de R$ 134.837,59 (centro e trinta e quatro reais, 

oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e apenas em 

relação ao requerido Cooperativas de Crédito Rural do Pantanal – Sicoob 

Pantanal. Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, 

na forma do art. 487, I, do CPC.37. Condeno o requerido Cooperativa de 

Crédito Rural do Pantanal – Sicoob Pantanal ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

8º, do CPC.38. Condeno o autor ao pagamento dos honorários 

advocatícios em favor do patrono do requerido Banco Cooperativo do 

Brasil S.A – BANCOOB, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 

fundamento no artigo art. 85, § 8º, do CPC.39. Outrossim, dispenso o autor 

da caução ofertada nos autos, uma vez que devidamente reconhecido 

seu direito na ação em apenso ao recebimento dos valores que se 

pretende a busca e apreensão. Assim, oficie-se ao cartório de registro 

competente solicitando a baixa do gravame de caução. Ainda, oficie-se ao 

Juízo da Terceira Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá/MT, acerca da 

presente sentença e da consequente baixa do gravame.40. Transitada em 

julgado a sentença, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de 

cumprimento de sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.41 P. I. C.42. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 106299 Nr: 2008-20.2007.811.0002

 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 MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ROCHA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.107 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 269779 Nr: 11985-94.2011.811.0002

 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: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDE SANTOS DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 
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FILHO - OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.117 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 268937 Nr: 13701-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPM PUBLICADADE E INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.105 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315117 Nr: 11413-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gregório Rodrigues de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, MARIA AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - 

OAB:16555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.93 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313836 Nr: 10063-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. CORREIA DE OLIVEIRA COMÉRCIO - ME, 

JOSÉ APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.85 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320157 Nr: 16541-71.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A COMERCIAL DE PEÇAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, CARLA BEATRIZ RIEFFE 

FRANCO - OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.64 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393256 Nr: 7347-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DIEGO RODRIGUES VIEIRA VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.57 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300771 Nr: 21450-93.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES IMACULADA LTDA, FLAVIANA DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.184 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032830/8/2018 Página 524 de 529



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303867 Nr: 24823-35.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMER KLEBER FARIAS TOSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.83 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311636 Nr: 7715-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JOSÉ DOS SANTOS MECÂNICA ME, 

ADALBERTO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.93 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297314 Nr: 17735-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELA PEREZ - ME (DROGA MÁXIMA), 

GRACIELA PEREZ, JUDITH LOURENÇO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELO - 

OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.70 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282097 Nr: 861-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S R M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, 

SEBASTIÃO ROGÉRIO ALVIM, MARINEY RONDON MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:OAB/MT 3150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.113 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264820 Nr: 4450-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.165 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 255434 Nr: 13457-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUCAS EVANGELISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, DIEGO A. VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT, FREDERICO LEONCIO 

GAIVA NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.166 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93040 Nr: 2661-56.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.298 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 98968 Nr: 8494-55.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRANDINE AMARAL & AMARAL LTDA, CÉSAR 

MURILO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.155 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 5846 Nr: 440-18.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO PEIXOTO, NADIR DOS 

SANTOS NADAF PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS NUNES 

RAMALHO - OAB:OAB/RJ169.590

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.235 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316569 Nr: 12943-12.2013.811.0002

 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: ADRIANA AMORIM DE CARVALHO PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 37. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, para DECLARAR como valor líquido contratado a importância de 

R$- 9.342,67 (Nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e 

sete centavos), determinando à requerida que faça o devido recalculo das 

prestações de acordo com o valor efetivamente liberado, e, caso o 

contrato já tenha sido quitado, que proceda à devolução da diferença das 

parcelas, devidamente atualizadas pelo INPC, contado do desembolso, 

somados aos juros de mora a partir do evento danoso, e ainda, 

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a 

título de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a 

partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ), com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.38. Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).39. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.40. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3729 Nr: 273-64.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSVAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.239 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317587 Nr: 13950-39.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS UMBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A

 Vistos.

1. Com fulcro no artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para o requerido se manifestar acerca do pedido 

de desistência do autor, sob pena de seu silêncio importar em 

concordância tácita.

2. Findo o prazo, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 1755 Nr: 784-33.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BANDEIRANTES - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMARINHOS JISMARD LTDA, SÉRGIO 

APARECIDO ZANUTTO, IRACY ZANUTTO GOUVEIA HAMAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucinéia Aparecida Munhol 

de Oliveira - OAB:MT 10.131

 Vistos.
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..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.174 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3959 Nr: 327-30.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVEST. EM DIREITOS CRED. 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO DOS SANTOS ALELUIA, MARIA 

GERALDA PEREIRA DA SILVA ALELUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.148 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 62349 Nr: 7785-25.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL GM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA PITON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON WILLIAM DE 

ARRUDA - OAB:6369

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.182 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 228870 Nr: 9030-61.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA E AUTO PEÇAS SARTOR LTDA, 

ALCIDES HERMINIO SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.118 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 2669-38.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALFREDO DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.287 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 7822 Nr: 841-51.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.O.AZEVEDO & M.H fALEIROS AZEVEDO 

LTDA., HELVECIO OLIVEIRA DE AZEVEDO, MARIA HELENA FALEIROS DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Sousa - 

OAB:7397-O

 Vistos.

..

1. Em observância ao Ato Ordinatório retro, retifico o parcialmente o item 

“2” da decisão de fls.613 e, nos termos do art. 921, III, § 1°, c/c 313, VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, SUSPENDO a tramitação do feito pelo 

prazo de 1 (um) ano, ou eventual manifestação do exequente, com baixas 

somente no relatório estatístico.

2. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, 

remetam-se os autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301195 Nr: 21938-48.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR APARECIDO SCHIAVIANTTI 

MADANES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a Intimação da parte requerente, conforme despacho em fls 87. 

Item 2.2. Quanto ao pedido de expedição do Termo de Penhora do Imóvel 

indicado às fls. 149, postergo sua análise para após a juntada da matrícula 

atualizada do imóvel.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007509-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 
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(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA DE JESUS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007509-49.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DELMA DE 

JESUS SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Por derradeiro, verifico que o Contrato social 

acostado pelo autor, encontra-se incompleto, entretanto, por se tratar de 

vício sanável, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor sane 

a irregularidade apontada. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007424-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DEODATO RIBEIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 7 4 2 4 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DOUGLAS 

DEODATO RIBEIRO TEIXEIRA DE OLIVEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do 

veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando 

estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em 

análise aos autos, verifico que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial, no entanto, denoto que na mesma não consta as parcelas 

vencidas e, os dados da cota e grupo constante na notificação, divergem 

ao do contrato realizado pelas partes, deste modo, não ficou devidamente 

comprovada a mora do requerido em relação ao debito. 4. Verifico ainda, 

que não foram juntadas guias e comprovante de pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, requisito necessário para análise do pedido. 

5. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sane as irregularidades, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007501-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA REGINA DA SILVA TIBURCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007501-72.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SANTANDER BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: CATIA REGINA 

DA SILVA TIBURCIO Vistos. ... 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito 

na inicial, objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em 

mora. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que 

a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise 

aos autos, verifico que o autor colacionou a notificação extrajudicial, no 

entanto, denoto que na mesma não consta as parcelas vencidas, deste 

modo, não ficou devidamente comprovada a mora do requerido em relação 

ao débito. 4. Verifico ainda, que não foram juntadas guias e comprovante 

de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, requisito 

necessário para análise do pedido. 5. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane as 

irregularidades, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Intime-se. 

Cumpra-se. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº 436/2018-GRHFC(1ª Alteração) 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO a permuta entre os Magistrados Dr. Marcos Faleiros da Silva, Juiz da 7ª 
Vara Criminal e Drª. Renata do Carmo Evaristo Parreira, Juíza da 9ª Vara Criminal, conforme 
consta nos expedientes CIA nº. 0075507-57.2018.8.11.0000 e nº. 0076663-80.2018.8.11.0000; 

 
CONSIDERANDO a substituição da Oficiala de Justiça Herdelice C. do Nascimento 
Calcanhoto pela Oficiala de Justiça Martha Ribeiro Ens Fernandes, conforme consta no 
expediente CIA nº. 0724189-88.2018.8.11.0001; 

 
CONSIDERANDO a substituição do Oficial de Justiça Maurício Silva Santos, pela Oficiala de 
Justiça Zenilda Ferreira Santana Biava, conforme consta no expediente CIA n.º 0724287-
73.2018.8.11.0001; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Alterar a escala de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, 
bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Setembro de 2018, 
estabelecida pela Portaria nº. 407/2018-GRHFC de 10/08/2018, no período das 19:01h do dia 
06/09/2018 até as 11:59h do dia 14/09/2018 e das 19:01h do dia 21/09/2018 até as 11:59h do dia 
28/09/2018, da área cível e das 19:01h do dia 31/08/2018 até as 11:59h do dia 06/09/2018 e das 
19:01h do dia 14/09/2018 até as 11:59h do dia 21/09/2018, da área criminal, da seguinte forma: 

 
ÁREA CÍVEL 

 
Das 19:01h do dia 06/09/2018 até as 11:59h do dia 14/09/2018 
Juiz(a): Dr. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 
 Juízo da 3ª Vara Esp. de Fazenda Pública 
Gestor: CIRLEI INÊS CRESTANI 
 Telefone(s): 3648-6508 / 99948-8823 
Oficiais de Justiça: ADELMÍCIO BENEDITO DOS SANTOS 
  Telefone(s): 99661-5015 

MARTHA RIBEIRO ENS FERNANDES 
Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 21/09/2018 até as 11:59h do dia 28/09/2018 
Juiz(a):    Dr. GILPERES FERNANDES DA SILVA 
                                                Juízo da 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões 
Gestor:     MARIA SANTANA DE SOUZA 

 Telefone(s): 3648-6475 / 99948-8823 
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Oficiais de Justiça: ZENILDA FERREIRA SANTANA BIAVA 
 Telefone(s): 99661-5015 
 ELIETE GOMES RONDON FARIA 
 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
ÁREA CRIMINAL 
 
Das 19:01h do dia 31/08/2018 até as 11:59h do dia 06/09/2018 
Juiz(a):    Drª. RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA 
                                                Juízo da 9ª Vara Criminal 
Gestor:     FRANCK ROBSON DE OLIVEIRA 

 Telefone(s): 3648-6235 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:                  RONALDO ALVES CORREA 

 Telefone(s): 99642-8737 
 KLEBER DOS SANTOS MAGALHÃES 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 14/09/2018 até as 11:59h do dia 21/09/2018 
Juiz(a):    Dr. MARCOS FALEIROS DA SILVA  
                                                Juízo da 7ª Vara Criminal 
Gestor:     ROSEVETE DOS SANTOS MACIEL TEIXEIRA 

 Telefone(s): 3648-6295 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  LOURENÇO NUNES DE SIQUEIRA  

 Telefone(s): 99642-8737 
 NIVALDO FRANCHINI 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 

 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pessoalmente. 
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ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 
 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  
 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 
 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  
 
ART. 10º. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 
 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 
 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 
 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 
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Cuiabá, 29 de agosto de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCADE VÁRZEA GRANDE 
 

PORTARIA N.º 179/2018/RH 
 
O doutor LUIS OTAVIO PERIERA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do Foro em 
Substituição Legal da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais; 
 
Considerando o teor da decisão proferida nos autos CIA 0074988-82.2018.811.0000; 
 
Considerando a concordância do Magistrado Eduardo Calmon de Almeida Cezar, MM.º Juiz de 
Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica desta Comarca, escalado de 20 a 26 de 
outubro de 2018, em permutar o plantão, com observância ao §3º do art. 21 do Provimento n. 
10/2016/CM. 
 
R E S O L V E 
 
Art. 1º ALTERAR em parte a escala de Plantão Judiciário semanal e de fim de semana, para 
atendimento de medidas urgentes, estabelecidas pela Portaria n.º 128/2018/RH/VG, referente ao 
mês de setembro, ficando os demais atos inalterados, a saber: 
 
A partir das 19h do dia 31 de agosto até às 12h do dia 6 de setembro de 2018. 
 
PLANTONISTA ALTERAÇÃO 
Dr. JONES GATTASS DIAS 
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar   
Vara Especializada de Violência Domestica Contra 
a Mulher 

Gestor Judiciário 
Hemerson Botelho de Campos 
Telefone: 3688.8486/ 99225-1385 

Gestor Judiciário 
Thais Keila Justino de Freitas Fernandes 
Telefone: 3688.8483/ 99225-1385 

De 20 a 26 de outubro de 2018.  
PLANTONISTA ALTERAÇÃO 
Dr. Eduardo Calmon de Almeida 
Cezar   
Vara Especializada de Violência 
Domestica Contra a Mulher 

Dr. JONES GATTASS DIAS 
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

Gestor Judiciário 
Thais Keila Justino de Freitas Fernandes 
Telefone: 3688.8483/ 99225-1385 

Gestor Judiciário 
Hemerson Botelho de Campos 
Telefone: 3688.8446/ 99225-1385 

 
Publique-se. Remeta-se cópia à Douta Corregedoria Geral da Justiça, à Promotoria de Justiça, à 
Secção da OAB/MT, aos Meritíssimos Juízes de Direito, à Defensoria Pública, dando-se ciência 
desta, ainda, aos senhores serventuários, afixando-se no mural do Fórum. 
 
Várzea Grande, 27 de agosto de 2018.   
             
Luis Otavio Pereira Marques 
Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal 
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